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 ايمـحق   

   زملؽمؾقب همريد يمؾطايمب اجلديد  

 

    مـ ايمتعؾؿ إلم ----------------ايمتؽؾؿ!!  

  

 

 سمليمقػ

  أيب كٌم  فمبد ايمؼقي زمـ فمايض احلزمل
  

 
 

(تصقيره ورومقا إٓ زمنذن مسبؼزم ٓ يسؿح)  

 
 
 
 
 

  

 الحزمي أبو نصر

 هدية

 روشاعدار الحديث السلفية 

 تنبيه األماجد  

 

 النصيحة السلفية

 ألهل السنة النبوية

 في البالد اإلفريقية 

 جزى هللا خيرا من قام بنشرها

 

 

بحمد هللا وتوفيقه  –تم 

إلى اللغة  ترجمتها –

 السواحلية
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                                                                                                                                                                       زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ

                                                                                                                                                          اظمؼدمة

 (: )) اومرأ ورزمؽ إىمرم ، ايمذي فمؾؿ زمايمؼؾؿ ، فمؾؿ اإلكسان ما مل يعؾؿ ( احلؿد هلل ايمؼائؾ

 أما زمعد

                     وذيمؽ دم ومقيمف  سمعالم :  ،ايمقدو: وصمدها سمشغم إلم ايمؾسان ،  همنن مـ سملمؾ دم أيات ايمسازمؼة

وومد مجعت دم ذيمؽ ىمتازما  ،) اومرأ ( وومقيمف : )فمؾؿ زمايمؼؾؿ ( هملما : )فمؾؿ زمايمؼؾؿ ( همفل سمشغم إلم ايمقد

همفل سمشغم إلم ايمؾسان، ( وأما : ) اومرأ (  حتػة اظمراىمز ايمعؾؿقة دم ايمؼقافمد اإلمالئقة) : مطبقفما اؽمؿف

                                                                                                                    همؽان هذا اظمميمػ ، ايمذي زمكم يديؽ : 

    أنمؾبيمذي ضمرصت همقف فمعم ( سمسفقال يمؾؿبتدئكم ، واايمـحق زملؽمؾقب همريد يمؾطايمب اجلديد )

الب ا مما سمضققع هبا إوومات فمعم ؿمدون نمغمه  سمضبط ايمؾسان  دم ايمؽالم، ايمتل ايمؼقافمد ايمـحقية

ايمعؾؿ : إذ اظمؼصقد ىمقػ سمتؽؾؿ ؟ وىمقػ سمؽتب ؟ وأما مـ ختصص دم ايمـحق همؾف أن يغقص  هذا

يمبعض   دور احلديثهماؽمتعـ زماهلل فمعم همفؿفا همؼد ُدِرؽَمت دم زمعض   دم أفمامومف ىمقػ ؾماء!!

                                                                                                   زمحؿد اهلل !                                               همػفؿقها   (  إفماصمؿ، وزمعض )  إؿمػال

همايمـحق  ،وما هذا ايمعؿؾ ايمذي ومؿت زمف إٓ مشارىمة مع اظمشارىمكم، دم سمسفقؾ هذا ايمعؾؿ اجلؾقؾ

ايمتؼعقد ،  وايمتعؼقد أ وهلذا ؽمؾؽت همقف مسؾؽ ايمتسفقؾ ويمقس مسؾؽ زمجديد : كلتهق ايمـحق همؾؿ 

همؾقس رم دم  ما رأيتف فمعم صقرة ومافمدة إكام ايمؼصد مـ ذيمؽ إيصال اظمعؾقمة مـ أومرب ؿمريؼ!!و

فمؾامئـا  ىمتب ملطمقذة مـهمفل ايمؼقافمد ايمـحقية أما ، و هذه ايمقريؼات إٓ أؽمؾقب ايمعرض
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ن ومايد زمـ حمؿد ؾمعال ٓ ؽمقام ؾمقخـا أزمق إؽمامفمقؾ إصمالء رضمؿ اهلل أمقاهتؿ وضمػظ أضمقاءهؿ ،

ايمعقايض أيمبسف اهلل ايمعاهمقة دم ايمدكقا وأطمرة ايمذي يمف ايمػضؾ زمعد اهلل دم دراؽمة ىمثغم مـ أزمقاب 

اجلؿؾة إلم ىمتب أهؾ ايمعؾؿ ، ضمتك أريح كػز وايمؼارئ دم وهذه سمعتػم إضمايمة   ايمـحق فمعم يديف ،

، ويمعؾامئـا يمـا ويمؽ أن يرزومـا اإلطمالص، وايمػفؿ، وايمسداد  مـ سمعب احلقار ، : دافمقًا اهللَ

 -ومشاخيـا،  زماحلػظ ، وايمرمحة ، وضمسـ اظمآب

: ايمغرض مـ هذا ايمؽتاب هق ايمبداية ظمـ أراد ايمدراؽمة، ٕن مـ أؽمباب فمدم همفؿ ايمـحق هل  سمـبقف

 زمايمشعقر بداية، وهلذا يبدأ ايمطايمبايمبداية !!! ضمقث يبدأ اظمتعؾؿ زمؽتب ٓ سمصؾح أن سمؽقن هل ايم

ىمتب  ايمذي يـظؿ إلم (ايمػريد إؽمؾقبيمػفؿ !! همؽان هذا )، ويظـ أن ايمـحق صعب اؾؾزماظم

،  هملؽملل اهلل أن يرزومـا همقف اإلطمالص وأن جيعؾ همقف زيداظم  ايمطريؼ، ظمـ أراد ايمبداية، وهقايمرهمقؼ دم

                                                                                            !!ؽمازمؼقتفاو دم زماهبا ، ايمتل هلا كػاؽمتفاطمرىيمـػع، ودم ؽمائر ىمتب ايمـحق إا

                                                                                                                     :  ,رمحف اهلل  –ال ازمـ مايمؽ ىمام ومواحلال 

ِؿقالَ ُمْس              َوْهَق زمَِسْبٍؼ ضَماِئٌز سَمْػِضقاَل                                                                       َتْقصِمٌب شَمـَائَِل اجْلَ

                                                                                                                                                     : سمـبقفات*

، أو  مرسمكم وذيمؽ إذا ىمان  ايمطايمب صمديدا: هذا ايمؽتاب ٓزمد مـ دراؽمتف  سمـبقف مفؿ صمدا* 

يعقد دراؽمة سمؾؽ ايمؼقافمد مع ؿمريؼة  ايمثاكقة رةاظمو،  همؼط  ه ومقافمديدرس  إولم  رةاظمهم ، جؿقاأفم

                                                                                                                                               هـاك!!              توومد وضعت سمـبقفا در فمـ جترزمة!!اهذا ايمتـبقف صراهبا  وإفم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   !! بقلذيمؽ زماطمتبار ايمؼَ  ، ومعرهمةعرف ايمؼراءة وايمؽتازمةايمؽتاب إٓ وهق يَ ٓ يدطمؾ ايمطايمب دم *

                                           دم كػس هذا ايمؽتاب هماصطحب ومؾام معف-                                                  إصمازمة إؽمئؾة *
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زمدون  ستؼقؿة  اظمعـك،يمطايمب أن يؿثؾ زمجؿؾة ممـ ا هماظمطؾقب فمـد ايمتؿثقؾ دم مجؾة مػقدة *

                                                                                                                                      -ومد متؽـ مـ دراؽمتفا ايمتلفمد ايمؼقا مرافمات يمؾؼقافمد ايمـحقية إٓ

يقصؾ إلم ايمذي زمعده همنذا مر فمؾقؽ درس مل سمػفؿف ؽمتجد أشمر  دم ايمـحق ىمؾ درس أن  افمؾؿ *

 قة يمقس هلا سمعؾؼ زمبعضفادروس ايمػؼفايم ، همؿثالزمخالف زمؼقة ايمعؾقم  ،يمتل زمعدهاذيمؽ دم ايمدروس 

ٓ سمـتؼؾ ، و فمعم همفؿ ىمؾ درس ، وهلذا ىمـ ضمريصاايمزىماة يمقس يمف سمعؾؼ زمؽتاب ايمطفارة ؽتابهم

 -ايمثاين ضمتك سمػفؿ ايمدرس إول درسايمإلم  إول درسايممـ 

بط ايمؼافمدة  ايمـحقية سمسمر ف صقسمقا ضمتكفمؾق جُيابؽممال هق  )ايمطايمب اجلديد(ل تامريـايم آطمر*

 ودم إطمغم اهلل أفمؾؿ زمايمصقاب وإيمقف اظمرصمع واظمآب !  ،زمايمؾسان إذ هق اظمؼصقد مـ ايمدراؽمة

همعؾقف أن يتقاصؾ مشؽقرا ، ٓ ملمقرا  هبذا ، تعؾؼ هبذا ايمؽتاب ، ي : مـ ىمان فمـده  رء سمـبقف

                                                                                                                               255769823921+: ، دون نمغمه ايمـحقؽقن ايمتقاصؾ همقام يتعؾؼ زمفمعم أن ي ايمرومؿ )واسمساب(
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 هذا ايمؽتاب دراؽمة َؼبقل دمايماطمتبار  

 ايمؼراءة : دم  ايمطايمب   أوٓ : اطمتبار*

 ؟؟وضمده مـػردا عؾؿفأن يؼرأ هذا ايمؽالم أمام م ايمؽتاب هذا يد دراؽمةير فمعم ىمؾ ؿمايمبس:  

مـ إؽمباِب اظممديِة إلم  ُصعقزمِة ايمـحِق : دطمقَل ايمطايمِب دم ايمـحِق ومبَؾ أْن جُيقَد ايمؼراءَة  )) إنً 

،  همؼماها وصمقُد ىُمُتٍب ٓ سمتـاؽمُب مع ايمبدايةِ   ,َوُهَق أزْمَرُزها، وأىْمَثُرها ؾُمققفماً  –وايمؽتازمَة، ومـفا 

 إفمراُب  ايمطايمِب  ُيطؾُب مـهمؽقػ  ، مصطؾحات كحقية مل يصؾ ايمطايمب إيمقفا زمعُد   نفمراِب زمسمبدُأ 

هذه اجلؿؾة  درؽْمف ؟؟ همؿثال:  ايمطايمُب ٓ يزاُل دم درس ايمػعَؾ، شمؿ ُيطؾب مـف إفمراُب مل ي رءٍ 

!! همؼطْ  ايمػعَؾ  زمؾ درَس  ، زمف اظمػعقَل ٓ  و ايمطايمُب مل يدرْس ايمػافمَؾ هم: رضَب زيٌد  يقؽمَػ، ىمامؾة

ُصعقزمٌة، ايم رء مـ يمبعِض ايمؼقافمِد ايمـحقيِة، زمعبارٍة همقفا ,رمَحفؿ اهللُ  –ومـفا صقانمُة ايمـحاِة 

ـْ ايمٌمِف، ونمغِمه، ومـفا ؿمريؼُة ايمتدريِس، ايمو ُغؿقٌض ، ىماَم سَمَرى َذيمَؽ صَمؾقًا دم َدْرِس اظمؿـُقِع ِم

 ,اهللِ  نذِن زم , َج عايمِ قُ يمِ  َؽ يْ َد يَ  - همجاَء هذا ايمؽتاُب ايمذي زمكمايمتل ومد سمؽقُن ؽمببًا دم سمعؼقد ايمـحِق ،  --

ٓ أدفمل همقف ايمتػرَد وايمؽامَل، زمؾ يمف أؾمباٌه، وكظائُر مؾقئٌة  ؽمؾقٍب لُ زمِ و  ،ؽمباِب إ سمؾَؽ  أنمؾب

ف زمايمػضائِؾ، وهق ىمغغِمه َيعؼميف اخلطُل و ايمـؼصاُن، وىماسمَِبُف ايمغػؾُة وايمـسقاُن، واهللُ اظمُِعكُم، وفمؾق

                                                                                                                                                     ايمُتْؽاَلُن-   ((
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                                   ؟؟ايمؽالم ايمسازمؼ دم ايمػراغ أيت : اىمتب مالء اظمـظقراإلدم  طمتبار ايمطايمبشماكقا : ا

 ------------------------------------------------- مـ إؽمباِب اظممديِة إلم  ُصعقزمِة ايمـحقِ  إنً ))

------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دم اظمؽان اظمـاؽمب؟؟ صمقازما فمعم ايمسمال ( ٓأو )  (  كعؿيمؾؿدرس : ضع ) *

 )       (    ج:                 ؟؟ دراؽمة هذا ايمؽتابمؼبقل يمايمطايمب  هؾس: 
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 ايمؽالم 

                                                                                                                              ىمقػ أفمرف ايمؽالم؟؟                    

همؿثال ايمؽؾؿتكم :  ،أومؾفا ىمؾؿتان ،سمعرهمف زملكف ىمالم مػقد يمؾسامع، ويشتؿؾ فمعم ىمؾامت ىمثغمة

                     وايمؽؾؿة سمـؼسؿ إلم شمالشمة  ،(لم اظمسجد مبؽراذهب حمؿٌد إ)، ومثال ايمؽؾامت :  (ايمديـ ايمـصقحة)

                                                                         ,إن ؾماء اهلل ,زمقان ذيمؽ   رف ، وؽمقف يليتاحل ,3  ػعؾ  ايم ,2   ؽمؿ آ ,ا :  أومسام 

 سمدريبات

 ( أو ) ٓ(هؾ هذا ايمؽالم مػقد ؟ أصمب ب )كعؿ *

 )        (                   دطمؾت ايمسقق وايمـاس دم ,1

 )         (         زيد                                                ,2

 )        (          اهلل رزمـا                                           ,3

 (     )      ذهبت إلم اظمسجد                               ,4

 اصمعؾ هذه ايمؽؾامت ىمالما مػقدا؟*

 ايمعؾؿ   :  ------------------------------------------------------

 -ايمؼؾؿ   :  -----------------------------------------------------

 مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم ىمالم مػقد؟* 
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                                                                                                                                                   آؽمؿأوٓ :                                                                    

                                                                                                             ىمقػ أفمرف آؽمؿ؟؟                                                        

، أونمغم ذيمؽ ، ا أو مجاد ، ا، أو ضمققاك اسمعرهمف زملكف ما دل فمعم اظمسؿك زمف ، ؽمقاء ىمان اظمسؿك زمف إكساك

                           "ل أ " وهل ومبقيمف فمالمة دم أويمف مـفا عالماتوسمعرهمف أيضا زم، زماب ،   زمؼرة،  زيد مثؾ : 

    -  ٌد ، مثؾ : مسج  ٍ,  ً  ,   ٌ ,  ايمتـقيـ وهل ومبقيمف عالمة دم آطمرهزموأ، (سجداظم)مثؾ : 

 سمدريبات

 *مثؾ فمعم هذه إؽمامء دم مجؾة مػقدة ؟؟ 

ايمعؾؿ : -------------------------------------------------------------------------                                   

                                               -ايمـحق:-------------------------------------------------------------------------

 -ايمذرة :-------------------------------------------------------------------------

  اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ؟ *

                                                                           

 ما دل فمؾقف فمالمتف آؽمؿ ايمؽالم

 إكسان ايمتـقيـ طمايمد صماء طمايمٌد          

    ؽمؼط ايمسؼػ

    جؾ جيريايمعِ  

    صماء ايمؼايض 
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 ايمػعؾ                                                                           

                                                                                  ايمػعؾ؟؟                                                                      ما هق

                                 أواظمستؼبؾ ، مثؾ :  ،)أن(  اظمايض، أواحلارض : ـة ايمثالشمةاحلدث ايمذي يؼع دم أضمد إزمهق

                                   هماحلدث دم هذا اظمثال هق   ، نمداادرْس  ،   أو نمدا زيُد أن يدرُس   ،  زيٌد أمسِ  درَس 

                             ػقد أن ايمػعؾ شمالشمة أومسام :وومد وومع دم إزمـة ايمثالشمة، إذن كست " ايمدراؽمة "

 همعؾ إمر ,3             ايمػعؾ اظمضارع –2             ايمػعؾ اظمايض ,1

 

 سمدريبات 

 ضع ىمؾؿة )كعؿ( أو )ٓ(  أمام ايمعبارة اظمـاؽمبة:

 ومع دم ايمزمـ اظمايض        )          (ا)يصقم زيد أن( ايمػعؾ و ,

 )         (  ومع دم ايمزمـ احلارض     اأمس( ايمػعؾ و )صعم زيد ,

 )           (     )يصقم زيد نمدا( ايمػعؾ ؽمقؼع دم اظمستؼبؾ           ,

 )           (     ومع دم ايمزمـ احلارض       ا)صؿ  يا زيد( ايمػعؾ و ,
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 ايمػعؾ اظمايض  ٓ : أو                                                                  

ومع دم ايمزمـ اظمايض ؟؟                                                                                                       وىمقػ أفمرف ايمػعؾ اظمايض ايمذي 

 ْت درؽم ، همقصح أن سمؼقل: درسه ، مثؾ : قيمف سماء ايمتلكقث دم آطمربُ ومَ  مـفا:  اتسمعرهمف زمعالم

 دريباتسم

 * مثؾ فمعم هذه إهمعال دم مجؾة مػقدة؟؟

                                                                  صاهمح : ---------------------------------------------------------------          

                َهَجَر : -----------------------------------------------------------------                                                   

 ----------------------داهمع:--------------------------------------------

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم ايمػعؾ اظمايض؟ *

 

 ايمػعؾ اظمايض     إمثؾة

 همفؿ  همفؿ ايمطايمب ايمدرس

  ايمطايمب ايمقاصمب َب تَ ىمَ 

  إلم ايمصالة ومؿْ 

  ؽماهمر احلجاج إلم مؽة

  يلىمؾ زيد ايمطعام  
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                                                                                                                               ايمػعؾ اظمضارعشماكقا :                                                               

؟؟                                                                        دم اظمستؼبؾ  ايمتؽؾؿ ، أو زمعد ارع ايمذي يؼع وومت ايمتؽؾؿىمقػ أفمرف ايمػعؾ اظمض

دم اظمسجد  عؾؿ كتدم اظمسجد أن ، و  تعؾؿُ ك   دم أويمف ، مثؾ:( مل  )قيمف بُ : ومَ  مـفا ات ،سمعرهمف زمعالم

                                                                                                          --- تعؾؿك ح أن سمؼقل : ملنمدا، همقص

سمدل فمعم آشمـكم ،  "أيمػ "أو  ،سمدل فمعم اجلامفمة"واو ": ومد يتصؾ زمآطمر ايمػعؾ اظمضارع سمـبقف 

                           ،زمإهمعال اخلؿسة، ويسؿك اظمضارع دم هذه احلايمة اظمخاؿمبة ٕكثكاسمدل فمعم  "ياء"أو

 (-كمسملىمؾ ،   نالسملىم   ن ،اليلىم  ،  نقسملىمؾ ن ،قيلىمؾ):  وهل ،إمثؾة اخلؿسة أو 

 سمدريبات                                                                          

                                                                                    إهمعال اظمضارفمة دم مجؾة مػقدة؟؟ هذه *مثؾ فمعم

                                                              -----------------------------يصقم: -------------------------------

                                                           --------------------------يذهبقن:--------------------------------

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم ايمػعؾ اظمضارع؟ *

 اظمضارع مـ إهمعال اخلؿسةايمػعؾ  يمػعؾ اظمضارع ا إمثؾة

 يـامقن  ايمطالب يـامقن دم اظمعفد 

   يذهب حمؿد إلم ايمسقق

   ىمْؾ مـ هذه ايمػاىمفة

   ايمطايمبان يذهبان إلم ايمدار  

   حيب حمؿد ايمعؾؿ
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 همعؾ إمرشمايمثا :  

                                   ىمقػ أفمرف همعؾ إمر ايمذي يؼع دم اظمستؼبؾ ؟؟                                                                                و

 ؾًمء،                          ايمطؾب يمفمعم  مع دٓيمتف قيمف ياء اظمخاؿمبة اظممكثة دم آطمره،بُ سمعرهمف زمعالمة، وهل : ومَ 

 فمعم ؿمؾب ايمؽتازمة  أيضا ، ودليا هماؿمؿة لاىمتب أن سمؼقل : ايمدرس ، همنكف يؼبؾ اىمتب  مثؾ:

 سمدريبات                                                                         

 همعؾ إمر إمثؾة

 ٓ يقصمد ايمسامء صاهمقة

  يذهب أمحد إلم اظمدرؽمة

  ومْؾ ىمالما ؿمقبا

  سملدْب يا فمؿرو

  ايمعؾؿ ؿؾ  عَ ايمشقخ يُ 

  صماء زيٌد مـ اظمعفد

 *مثؾ فمعم هذه إهمعال دم مجؾة مػقدة؟؟

------------------------                                                                            ْم :---------------------------------د  ؼَ سمَ 

                     ْؿ:---------------------------------------------------------                                                                 ضَم رْ اِ 

 ْد:--------------------------------------------------------افمِ ؽَم 

 ؾ إمر؟؟سمقا مػقدا مشتؿال فمعم همعاذىمر مثآ صق *
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                                                                                احلرف                                                                          

                                                                          ىمقػ أفمرف احلرف؟؟                                                                  

 ػعؾؼبؾ فمالمة آؽمؿ ،وٓ فمالمة ايمٓ يَ أيضا و دم اجلؿؾة،  إذا ىمان سمعرهمف زملكف يمقس يمف همائدة إٓ

، اظمسجِد : دل فمعم معـك مػقد إلم: ذهبُت  همنذا ومؾَت  وضمده ٓ يػقد، همنكف  إذا صماء( إلم) مثؾ: 

همال يؼبؾ :اظمتؼدمة وأيضا ٓ يؼبؾ فمالمة آؽمؿ:)أل( أو) ايمتـقيـ( ، وٓيؼبؾ فمالمة إهمعال

                                  اظمخاؿمبة() ياء ٓفمالمة إمرو،  )مل( ٓ فمالمة اظمضارعوفمالمة اظمايض ايمتاء ايمسؽـة)ْت(، 

 سمدريبات                                                                             

 *مثؾ فمعم هذه احلروف دم مجؾة مػقدة ؟؟

                إلم :----------------------------------------------------------------                                                        

                                                                                                                فمـ :----------------------------------------------------------------         

 احلرف إمثؾة

 مـ صماء حمؿد مـ اظمسجد

  ضمرض مايمؽ وطمايمد

  هؾ صماء اظمعؾؿ؟

  سمؼدمزيد  يا

  صماء طمايمد زمؾ زيد

  طالبشمؿ ايم عؾامءسمؼدم ايم
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 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم احلرف؟ *

فمرهمت ذيمؽ هملصمب ومد نن ىمـت هم ؟؟رق زمكم آؽمؿ ، وايمػعؾ ، واحلرف هؾ فمرهمت أن ىمقػ سمػ 

 ؟؟ايمدروس ايمسازمؼة راصمعةم هملفمد وإٓ ، ٓطمتبارفمعم هذا ا

 اطمتبار                                                                              

شمؿ  ؟ذهب ايمطايمب إلم دار احلديث ، وصمؾس دم احلؾؼة ، همؼال يمف اظمعؾؿ : ضْع ىمتازمؽ زمكم يديؽ 

 مل أىمـ مقصمقدا دم ايمدرس ايمسازمؼ!فمـ ايمدرس ايمسازمؼ ، همؼال ايمطايمب:  ايمطايمب يسللأطمذ اظمعؾؿ 

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ ما يليت ؟*

 -----------ج : --------------------------------------                 ىمالما مػقدا؟

 -------------------- ,2--------------------- , 1ج :                أرزمعة أؽمامء؟

                                     3 ,--------------------- 4 , ---------------------- 

 --------------------- ,2 ------------------ ,1ج :    ؟همعؾكم ماضقكم 

 ----------------------- ,2 ------------------ ,1ج:      ؟همعؾكِم مضارفمكمِ 

 -----------------------------------: ---------- ,ج                      همعؾ أمر؟

 ------------------ ,3---------- ,2-------- ,1:  ,ج          شمالشمة ضمروف؟
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 اظمعرب واظمبـل                                                                    

 : اظمعرب أوٓ

                                                                                                                       ما معـك اظمعرب؟                                           

                                  ،معـك اظمعرب هل ايمؽؾؿة ايمتل سمتغغم فمالمة آطمرها ، زمسبب ايمعامؾ ايمداطمؾ فمؾقفا

 -     زمزيدٍ مررت   ،  زيداً رأيت   ،   زيٌد صماء  مثؾ: 

هذا ايمتغغم هق  ، وؽمببمـ ضؿة إلم همتحة إلم ىمرسةىمام سمالضمظ:  ضمرىماسمف( سمغغمت  زيدف )

 مـ أهؿوايمذي هق   ,إن ؾماء اهلل  ,مة سمعرهمف دم ايمدروس ايمؼادقف وؽم  ، ايمعامؾ ايمذي ومبؾف

دم  زمجت، و جترو ، سمـصبو ، سمرهمع همقجعؾ يمساكؽ  ف يضبط ايمؾسان مـ اخلطلٕك أزمقاب ايمـحق

    اظمؽان ايمصحقح

                                                                        * *  *                                                                             *                                                                            

 اإلفمرازمقة  ٓ زمد أن سمعرف أوٓ: رىماتؽؾامت ايمتل يتغغم آطمرها زماحلوومبؾ أن سمعرف ايم

 ؟؟  اإلفمرازمقة رىماتاحل هذه ما هل 

 اإلفمرازمقة سمـؼسؿ إلم ومسؿكم :     ) احلرىمات(افمؾؿ أن  

                                                                                                                                                     -فمالمات أصؾقة ,1

         -سمـقب فمـ ايمعالمات إصؾقة  :فمالمات همرفمقة  ,2
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                                                                                                                               وهل : أما ايمعالمات  إصؾقة  همفل أرزمعة ، 

                                                     دم إؽمامء وإهمعال(                                  فمالمة يمؾرهمع ) :وهل  ايمضؿة ,1

                                                                    ( دم إؽمامء وإهمعال فمالمة يمؾـصب ) :وهل ايمػتحة ,2

                                                                                  خمتصة زمإؽمامء همؼط( فمالمة يمؾجر ) :وهل  ايمؽرسة ,3

 خمتصة زمإهمعال همؼط( فمالمة يمؾجزم ) :وهل ايمسؽقن ,4

                هل:                                                                                                                           ،إصؾقة  سمـقب فمـ ايمعالمات فمقة : وهل ضمروففمالمات همر ,2

                                                                                                                                                               رهمقفمة-اظم إؽمامء ايمصغغمة دم ايمضؿةؿمقيؾة،  وسمـقب فمـ ( سمعتػم ضؿة ايمقاو)  ,1

                                                                                                                                                                      ـصقزمة -اظم  إؽمامء ايمصغغمة دم ايمػتحةؿمقيؾة، وسمـقب فمـ سمعتػم همتحة  (إيمػ ) ,2

                                                                                                                                                                   - جرورةاظم إؽمامءايمصغغمة دم  ايمؽرسةؿمقيؾة ، وسمـقب فمـ ( سمعتػم ىمرسة ايمقاء) ,3

 ,إن ؾماء اهلل _دم ايمػعؾ اظمضارع همؼط، ىمام ؽمقليت  فمـ ايمسؽقن  ـقبسم( وايمـقن) ,4

*  *  *  * 
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                                                               اظمؼدرة  احلرىمات                                                              

                                        دم اظمقاضع أسمقة: إمجآ أو زمعضفا ؼدر احلرىماتسموسمؽقن مؼدرة ، و، احلرىمات سمؽقن ـماهرة

 مثؾ: ىمتايب ،ء إلم كػسؽوهل ايمقاء ايمتل سمضقػ هبا ايمًم ،ؾ ىمؾؿة اسمصؾ دم آطمرها ياء ايمـػسىم ,

                                                                                                                                ٕن ياء ايمـػس يـاؽمبفا ىمرس ما ومبؾفا  ضمرىمة اظمـاؽمبةيسؿك:  مـ ـمفقر احلرىمة واظماكع ،ومؾؿل

                                                                                                                                   ايمتعذرواظماكع يسؿك:  ،يمػ ، مثؾ: همتك ، ؽمعك ، خيشكىمؾ ىمؾؿة دم آطمرها أ ,

 ايمثؼؾيسؿك: واظماكع   ، يؿًم ،ؼايِض ايم، مثؾ:  امؽسقر ما ومبؾف ٓزمة ىمؾ ىمؾؿة دم آطمرها ياء  ,

                                                                                                                  ؼايَض ، ويمـ يؿًَم ايمطايمب ايمهمتؼقل دم ضمال ايمػتحة: رأيت  خلػتفا،  إٓ ايمػتحة همنهنا سمظفر

ػتحة همنهنا إٓ ايم ، ايمثؼؾواظماكع يسؿك: ق ،دفمُ ، مثؾ: ي مضؿقم ما ومبؾف واو  ادم آطمره ىمؾ ىمؾؿة ,

                                                                        ، همتؼقل فمـد ايمػتحة : يمـ يدفمَق ايمطايمب اظمعؾؿ خلػتفا سمظفر

 سمدريبات

، ، مقؽمكحػل، ايمػاين  ، مصجيري ضع دم ايمػراغ  ايمؽؾؿة اظمـاؽمبة مـ ايمؽؾامت أسمقة: يغزو  ، 

                                                                                                                                                                     ايمطايمب

                                                   ىمؾؿة )يغزو( اظماكع مـ ـمفقر احلرىمة: ايمثؼؾ                                 -

                                                                               ىمؾؿة)----------( اظماكع مـ ـمفقر احلرىمة: ضمرىمة اظمـاؽمبة ,

                                                                   اظماكع مـ ـمفقر احلرىمة: ايمتعذر                        ىمؾؿة)---------(  ,

            ىمؾؿة)---------( اظماكع مـ ـمفقر احلرىمة: ايمثؼؾ                                                                                  ,

                                                                                                            ( اظماكع مـ ـمفقر احلرىمة: ايمثؼؾ-ىمؾؿة)---------,

 - ىمؾؿة)-----------( احلرىمة ـماهرة وٓ يقصمد ماكع –
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 ما هل إؽمامء اظمعرزمة ايمتل سمتغغم ايمعالمة دم آطمرها؟؟ إؽمامء اظمعرزمة  ، هل  : 

 آؽمؿ اظمػرد  , 1                                                    

                                                  مسؾؿةأو  مسؾؿأو واضمدة ، مثؾ :  ،ىمقػ أفمرف اظمػرد؟؟  سمعرهمف زملكف اؽمؿ يدل فمعم واضمدو

صب ـويُ  ،ٌؿ(ايمرهمع: ) مسؾ ضمال فمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمره : يرهمع زمايمضؿة همتؼقل دم*

  (                                                                                                            ؿٍ ايمؽرس: )مسؾ ضمال دمر زمايمؽرسة، همتؼقل ( وجُي امً ايمـصب: )مسؾ ضمال زمايمػتحة، همتؼقل دم

 سمدريبات                                                                       

   فمالمة اإلفمراب دم آطمره  آؽمؿ اظمػرد إمثؾة

 ايمضؿة  ايمطايمُب  ايمطايمُب يدرس   

    أمحَد أيت ر

   مررت زمزيدٍ  

   جمتفدون ايمطالُب   

   يـتممايمعؾُؿ  

 دم مجؾة مػقدة؟؟ أسمقة هذه اظمػردات *مثؾ فمعم

------------------                                                                اهلدهد: ---------------------------------------

        اإلطمالص: -----------------------------------------------------                                                               

 ----------------------اظمجاهد:---------------------------------

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ مػرد؟ *
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                                                                                                                                اظمثـل                                               – 2                                                                      

                                                                                                                                                   ىمقػ أفمرف اظمثـك ؟؟ 

أو ياء مع كقن   أيمػ مع كقن مؽسقرة ، فمعم مػرده اشمـكم ، أو اشمـتكم زمزيادةسمعرهمف زملكف اؽمؿ يدل فمعم 

                                                          همؿػرده : مسؾؿ أو مسؾؿة                                                                                                (،كمِ أو مسؾؿت كمِ ) مسؾؿأو (انِ أو مسؾؿتامِن )مسؾمثؾ : ،مؽسقرة 

أو  ،(نِ امفمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمره : يرهمع زمإيمػ، همتؼقل دم ضمايمة ايمرهمع : )مسؾ*

 (كمِ ( أو )مسؾؿتكمِ وجير زمايمقاء، همتؼقل دم ضمايمة ايمـصب واجلر: )مسؾؿ ،(، ويـصبنِ ا)مسؾؿت

 سمدريبات                                                                      

 فمالمة اإلفمراب دم آطمره اظمثـك إمثؾة

 إيمػ يمبانِ اايمط صماء ايمطايمبانِ 

   رأيت ايمطايمبكمِ 

   مررت زمايمطايمِب 

   صماءت اظمعؾؿتانِ 

   رأيت اظمتعؾؿَ 

 *مثؾ فمعم اظمثـك أيت دم مجؾة مػقدة؟؟

-----------------------------                                                                     : --------------------------ايمغالمانِ 

    :----------------------------------------------------------                                                                  إذكانِ 

 قدا مشتؿال فمعم اظمثـك؟؟اذىمر مثآ صقسمقا مػ *
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                                                                    مجع اظمذىمر ايمسامل ,3                                                               

                                                                                                                                   ىمقػ أفمرف مجع اظمذىمر ايمسامل؟؟ 

أو ياء مع كقن ،  سمعرهمف زملكف اؽمؿ يدل فمعم أىمثر مـ اشمـكم ، زمزيادة فمعم مػرده  زمقاو مع كقن مػتقح

                                                                                                                  ،  مػرده : مسؾؿٌ  ( كمَ أو مسؾؿِ  قنَ مسؾؿ)مػتقضمة ، مثؾ: 

                                                 َن(، قفمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمره : يرهمع زمايمقاو، همتؼقل دم ضمايمة ايمرهمع: )مسؾؿ*

 (                                كمَ : )مسؾؿِ ويـصب وجير زمايمقاء، همتؼقل دم ضمايمة ايمـصب واجلر 

 سمدريبات                                                                 

 فمالمة اإلفمراب دم آطمره   مجع اظمذىمر ايمسامل  إمثؾة

  ايمقاو اظمممـقن ومد أهمؾح اظمممـقن 

   اصمتؿع اظمدرؽمقن يمؾتعؾقؿ

   ايمغـل يسافمد اظمحتاصمكمَ  

   يممـقن زماهلل اظمسؾؿقنَ 

   صماء ايمرصمال 

   كْمِ رأيت اظمعؾؿَ 

 *مثؾ فمعم مجع اظمذىمر ايمسامل أيت دم مجؾة مػقدة؟؟

         اظمممـقن:-----------------------------------------------------                                                               

  -----------------------------------------------------                                                                      اظمتؿردون:

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مجع اظمذىمر ايمسامل؟ *
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                                                                                                                                                           يمساملمجع اظممكث ا ,4                                                             

                                                                  ىمقػ أفمرف مجع اظممكث ايمسامل ؟؟                                                                   

                                      مثؾ :  ،مزيدسمكم سمعرهمف زملكف اؽمؿ يدل فمعم أىمثر مـ اشمـتكم زمزيادة فمعم مػرده زمليمػ و سماء

                                                                                                                         :مػردها : زمقت  أصؾقة يمقست زائدة  زمؾ ، زمخالف )أزمقات( ٕن ايمتاء ؿػردها : زيـبهم،  اتزيـب

(  ويـصب ٌت فمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمره : يرهمع زمايمضؿة، همتؼقل دم ضمايمة ايمرهمع : )زيـبا*

                                (ٍت ، همتؼقل دم ضمايمة ايمـصب واجلر : )زيـباػتحة يما  فمالمة يمقس همقفأي   وجير زمايمؽرسة

 سمدريبات                                                                     

 مجع اظممكث ايمسامل أيت  دم مجؾة مػقد؟؟*مثؾ فمعم 

                                       احلاهمظات : ------------------------------------------------------------                                   

                                                                                --------------------------ؽمات :----------------------------------ايمدار

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مجع ممكث ؽمامل؟؟ *

 فمالمة اإلفمراب دم آطمره مجع اظممكث ايمسامل إمثؾة

 ايمضؿة اظمسؾامُت  صماءت اظمسؾامُت 

   رأيت اظمحجباِت 

   رأيت اظمعؾؿةَ 

   زيـب مـ ايمؼاكتاِت 

   ضمرضت ايمصاحلاُت 
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                                                                                                                                  مجع ايمتؽسغم ,5                                                                      

                                                                                                                     ىمقػ أفمرف مجع ايمتؽسغم؟؟  

، وٓ  ؽمامل زمجؿع مذىمريمقس و مػرده  مع سمغغم فمـفمعم أىمثر مـ اشمـكم أو اشمـتكم ، ما دلرهمف زملكف سمع

 همنهنا سمغغمت فمـ اظمػرد) أؽمد وؾمجرة ، ومحار(  (محغمو  ؾمجرو  أؽمقد: ) مثؾؽمامل ،  زمجؿع ممكث

                                                                                                                                                 -، وٓ زمجؿع ممكث ؽمامل ، همفذا هق مجع ايمتؽسغم زمجؿع مذىمر ؽمامل  تيمقس اع ، ويمؽـفقمج همفذه 

( ، ويـصب زمايمػتحة، دٌ أؽمق) ايمرهمع يرهمع زمايمضؿة، همتؼقل هممة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمره : فمال*

 (    دٍ أؽمق) ( ، وجير زمايمؽرسة همتؼقل دم اجلرداً أؽمق) همتؼقل دم ايمـصب

 سمدريبات

 فمالمة اإلفمراب دم آطمره مجع ايمتؽسغم إمثؾة

 ايمضؿة ايمطالُب  صماء ايمطالُب اظمجتفدونَ 

   صاحلكمَ   رصمآرأيت 

   كجقُم ايمسامء سمتألٕ

   ومؾقؾقنَ  اظمخؾصقنَ 

                                                                                         يمتؽسغم أيت دم مجؾة مػقدة؟؟*مثؾ فمعم مجع ا

                   فمامل : ----------------------------------------------------------                                                            

                                                                                  ------------------------------زمؼر:-------------------------------

 -----------------------اجلبال:-----------------------------------

 ع ايمتؽسغم؟اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مج *
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                                         ؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف ) ايمتـقيـ (آ ,6                                            

                    ماذا يؼصدون زمآؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف ؟؟                                                             

                                                                                                  فمؾة واضمدة أو فمؾتكمِ  وصمقد زمسببدم آطمره ايمتـقيـ   ون زمف آؽمؿ ايمذي ٓ يؼبؾيؼصد

                                                                      اجلقاب : سمعرهمف زمؿ يليت :                       ؟؟ ،أفمرف آؽمؿ زملكف ممـقع مـ ايمٌمف ىمقػ *

              مثؾ : سمؼدم فمؾقفا شمالشمة أضمرف   (اء) أو ممدودة (ى)مؼصقرة )ىمؾ اؽمؿ آطمره أيمػ سملكقث ,1

                                                                                                                                            - أيمػ ايمتاكقثواظماكع مـ ذيمؽ فمؾة واضمدة:  مـ ايمٌمف اممـقفم يؽقن ، همفذا  صػراء  ، ضمبعم

أو زمعدها ،  زمؾاصمد ، ؽمـاىمؾ اؽمؿ دم وؽمطف أيمػ ومبؾفا ضمرهمان وزمعدها ضمرهمان ، مثؾ : مس ,2

                                                                                                                                                                                                                                                                 صقغة مـتفك اجلؿقع  ع مـ ذيمؽ فمؾة واضمدة:  واظماك ،ح قْ زماشمالشمة أضمرف ؽماىمـ ايمقؽمط ، مثؾ : مص

 ايمعؾة اظماكعة مـ ايمٌمف آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف إمثؾة

 صقغة مـتفك اجلؿقع مـازمُر  فمعم ايمسـة  مـازمرُ  ههذ

   هذه امرأة شمؽعم

   محراء زهرة هذه 

   مثؿرة زمساسمكْم هذه 

   ةَذ زمؿعؾؿكم صمفازمِ مررت 

                                                           يمٌمف أيت  دم مجؾة مػقدة؟؟* مثؾ فمعم آؽمؿ اظمؿـقع مـ ا

           صحراء :----------------------------------------------------                                                                  

                                                                                ------------------------------ؿك:------------------------ظْ فمُ 

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ ممـقع مـ ايمٌمف؟ *
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                                                             مـ ايمٌمف إؽمباب اظماكعة معرهمة متازمعة                                                 

( وايمػرق زمقـفام :                                 قةػِ ْص ايمقَ و ايمَعَؾؿىمؾؿتان  ، ومها )   : ؽمتؿر فمؾقـا  أن سمـبقف مفؿ

                                                                    ، ىملؽمامء ايمرصمال وايمـساء وإماىمـ ---     زمعقـف ؾمقئيدل فمعم هق آؽمؿ  ايمذي  أن ايمَعَؾؿ :

                          قة همفل : آؽمؿ  ايمذي  ٓ يدل فمعم ؾمقئ زمعقـف يمقس مـ أؽمامء ايمرصمال وايمـساء ---                                                   ػِ ْص وأما ايمقَ 

مـ ايمٌمف                                              اممـقفم يؽقن،  فمائشة،  ؿمؾحةمثؾ :   ،آطمره سماء مرزمقؿمة مذىمر أو ممكث ؿؾَ فمَ ىمؾ  ,3

                                                                                                   ايمعؾؿقة وايمتلكقث زمايمتاءواظماكع يمف مـ ايمٌمف فمؾتان ، سمسؿقان : 

 اممـقفم  يؽقن ، ، زمغداد دمشؼ،   مريؿ،  زيـبيزيد فمعم شمالشمة أضمرف، مثؾ:  ممكث ؿؾَ فمَ ىمؾ  ,4

                                                                                                                           ايمعؾؿقة وايمتاكقثمـ ايمٌمف واظماكع هلا مـ ايمٌمف فمؾتان ، سمسؿقان : 

 ايمعؾة اظماكعة مـ ايمٌمف آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف اجلؿؾة

 ايمعؾؿقة وايمتلكقث زمايمتاء محزةُ   محزة ؿمايمب ممدب

   ايمعؾؿ مريؿ حتب

   يقؽمػ آسماه اهلل ؾمطر احلسـ

   وإن ؿمال ايمسػر صـعاء ٓ زمد مـ 

   معاوية حيب ايمعؾؿ 

  دم مجؾة مػقدة؟؟ *مثؾ فمعم اظمؿـقع مـ ايمٌمف أيت

                           مؽة :--------------------------------------------------------------------                            

                                                        ----------------------------:------------------------------------إؽمامفمقؾ

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ ممـقع مـ ايمٌمف؟ * 
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 مـ ايمٌمف إؽمباب اظماكعة متازمعة معرهمة                                                   

  واظماكع أؽمعد ، ،  أمحدمثؾ :  همايمعؾؿ، ىمؾؿة )أهْمَعؾ( يلسمقان فمعم وزن  أو وْصِػقة ؿؾَ فمَ ىمؾ ,5  

                                                                                                                                                    وزن ايمػعؾوايمقصػقة :واظماكع هـا يؽقن  أىمػم، أؽمقد مثؾ : ، وايمقصػقة ايمعؾؿقة ووزن ايمػعؾ 

 مـ شمالشمة أضمرف ، احلرف إول مضؿقم وايمثاين مػتقح انمؽقك  أو وْصِػقة ؿؾَ فمَ ىمؾ  ,6

                             ُأطَمر وايمقصػقة، مثؾ: ،ايمعؾؿقة و ايمعدل:واظماكع يؽقن فُمَؿر  : مثؾ همايمعؾؿقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ايمعدلو  ايمقصػقة : اكع يؽقنواظم

 ايمعؾة اظماكعة مـ ايمٌمف يمٌمفآؽمؿ اظمؿـقع مـ ا اجلؿؾة

 ايمعؾؿقة وايمعدل ُزهَمر  ُزهَمُر مدرس جمتفد

    ايمطقب  أجمَد رأيُت  

   مررت زمؾقٍن أطمرَض 

   زيٌد ؿمايمٌب ممدٌب 

   أذُف ؿمايمٌب جمتفٌد 

 *مثؾ فمعم اظمؿـقع مـ ايمٌمف أيت  دم مجؾة مػقدة؟؟

                --------------------                                                             :-------------------------------------------- أجمد

                                                :----------------------------------------------------------------- أمحر 

 ممـقع مـ ايمٌمف؟فمعم اؽمؿ  شتؿالاذىمر مثآ صقسمقا مػقدا م*

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
26 

 
  

 مـ ايمٌمف معرهمة إؽمباب اظماكعة متازمعة 

ومد ، وايمعؾؿ حيب يزيد قؽقن اؽمام مثؾ :هم،  يزيدمثؾ :   همعال وأَؾؿ ممؽـ أن يؽقن اؽمام ىمؾ فمَ ,7

                                                                                                                                      ايمعؾؿقة ووزن ايمػعؾ :مـ ايمٌمف واظماكع يمف اممـقفم همنكف يعتػم ، يزيد الاظم يؽقن همعال،مثؾ :

  ما فمدا ؽمتة ايمعؾؿقة وايمعجؿةواظماكع:  ، إؽمحاقمثؾ :  ممـقفمة مـ ايمٌمفىمؾ أؽمامء إكبقاء ,8

                                                                       ( ، هقدٌ  ، يمقطٌ  ، حمؿٌد  ، ؾمعقٌب  ، كقٌح  ) صايمٌح  وهؿ ) صـ ؾمؿؾف (: أؽمامؤهؿ جمؿقفمة دم ومقيمؽ

 سمدريبات

 ايمعؾة اظماكعة مـ ايمٌمف آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف اجلؿؾة

 ايمعؾؿقة ووزن ايمػعؾ سمغؾب ؾب ومبقؾة ومقيةغْ سمَ 

   إؽمامفمقؾ حيب ايمعؾؿ

   هقد رؽمقل مـ فمـد اهلل

   ق اظمقضمديـإزمراهقؿ أزم

 *مثؾ فمعم اظمؿـقع مـ ايمٌمف أيت  دم مجؾة مػقدة؟؟

                 :----------------------------------------------------------------                                                             يقؽمػ

                                                ------------------------- :----------------------------------------كرصمس 

 فمعم اؽمؿ ممـقع مـ ايمٌمف؟ شتؿالاذىمر مثآ صقسمقا مػقدا م*
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 مـ ايمٌمف إؽمباب اظماكعة متازمعة معرهمة

همفق    زمعؾبؽىمؾؿة واضمدة، مثؾ :  زمعد ايمؼمىمقب شمؿ صار  مرىمب مـ ىمؾؿتكم أصؾف  ؿؾَ فمَ ىمؾ  ,9  

                                                                                                           ايمؼمىمقبو ايمعؾؿقةواظماكع يمف مـ ايمٌمف فمؾتان ، سمسؿقان :  ،ـقع مـ ايمٌمف مم

                                                      يمعؾؿقةا واظماكع:،   فمثامنمثؾ :  همايمعؾؿ، آطمره أيمػ وكقن  زائدسمان  أو وْصِػقة ؿؾَ فمَ ىمؾ  –01

                                                                      ايمقصػقة وزيادة إيمػ وايمـقنواظماكع:  فمطشانوايمقصػقة مثؾ: ،  وزيادة إيمػ وايمـقن

                                    : يرهمع زمايمضؿة، همتؼقل  فاظمؿـقع مـ ايمٌم فمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمر *

 (                                                                                                      َد )أمح، همتؼقل دم ايمـصب واجلر:أي يمقس همقف ىمرسة ويـصب وجير زمايمػتحة  (ُد )أمح  دم ايمرهمع :

 *مثؾ فمعم ايمؽؾامت أسمقة دم مجؾة مػقدة؟؟

                                                                  ردمان :-------------------------------------------- 

 فمجالن:-------------------------------------------

 *اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ ممـقع مـ ايمٌمف؟؟

 ايمعؾة اظماكعة مـ ايمٌمف آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف إمثؾة

 ايمقصػقة وزيادة إيمػ وايمـقن نمضبان مررت زمرصمؾ نمضبان

   رصمؾ هماضؾ ؿرانفمِ 

   ضمرضمقت زمؾد دم ايمقؿـ

   فمامرة زمايمذىمر احلؾؼات
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                                                                               متك يـٌمف آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف؟                                                   

آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف دم ضمايمتكم :                                                                                       يـٌمف 

                                                                                                                                    دِ اصمساظممثؾ :مررت زمل( أ)فمؾقف إذا دطمؾت  احلايمة إولم :

اظمعـك ؿ ٓ يت : ومعـك أضقػ إيمقف أي صماء زمعده اؽمؿإيمقف اؽمؿ أضقػ زمعده صماء إذااحلايمة ايمثاكقة :

  ايمسـة دِ مررت زمؿساصمؿة ايمقاضمدة ايمدايمةفمعم رء واضمد ، مثؾ:ان ىمايمؽؾهمقصغم إٓ زمآؽمؿكم معا

                                    ايمسـة :وهل اإلم ىمؾؿة سمتؿؿ معـاه تهمؿساصمد صارت مـٌمهمة ٕكف اضمتاصم

     -                                                                 سمدريبات 

 مـٌمهما زماإلضاهمة إيمقفاصمعؾف  دطمقل )أل(اصمعؾف مـٌمهما زم آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف

 هذه مساىمـ ايمؼرية هذه اظمساىمـ زمعقدة مساىمـ

   ضمدائؼ

   فمصاهمغم

   مػاسمقح

       *اصمعؾ هذه إؽمامء اظمـٌمهمة ممـقفمة مـ ايمٌمف، دم مجؾة مػقدة؟؟                                               

                                                                                                                   اظمسجد صازمقح، ماظمػاسمقح  ، ايمػقائد 

                       هذه مػاسمقح ىمثغمة                                                                                                     اظمػاسمقح:

                       ايمػقائد :-------------------------------------------------------                             

 :------------------------------------------------------اظمسجد صازمقحم

 ـ ايمٌمف صار مٌموهما؟؟اذىمر مثآ صقسمقا  مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ ممـقع م *
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 إؽمامء اخلؿسة                                                                                , 7                                                                  

                                                                                     ىمقػ أفمرف إؽمامء اخلؿسة؟؟                                              

  ، ذو مال (              ) أزمقك ، أطمقك ، محقك ، همقك: فمددها مخسة ، وهل خمصقصة ءسمعرهمفا زملهنا أؽمام

                                                                                      فمالمة اإلفمراب ايمتل سمتغغم دم آطمرها :                                       *

مال (                                                    وك ، ذقك ، همقك ، محقك ، أطمقسمرهمع زمايمقاو، همتؼقل دم ايمرهمع: ) أزم

                                                       مال (       اك ، ذاهمك ، اك ، محاك ، أطماوسمـصب زمإيمػ، همتؼقل دم ايمـصب: ) أزم

 مال (            يؽ ، ذقؽ ، همقؽ ، محقؽ ، أطمقوجتر زمايمقاء، همتؼقل دم اجلر: ) أزم

 سمدريبات                                                                      

   مة اإلفمراب دم آطمرهفمال إؽمامء اخلؿسة إمثؾة

 ايمقاو أطمقك ايمطايمب وأطمقك يدرؽمان  

   يـػؼ ايمتاصمر مايمف دم اخلغم

    همقف ؽمقاكرأيت هماك  

   مررت زملزمقؽ دم ايمبقت

   ال مـػؼمهذا ذو 

                                                                                                       دم مجؾة مػقدة؟؟هذيـ آؽمؿكم مـ إؽمامء اخلؿسة  *مثؾ فمعم

            أزمقك : -------------------------------------------------------------                                                         

 ---                                                                         أطمقك:---------------------------------------------------------

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم اؽمؿ مـ إؽمامء اخلؿسة؟ *
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 اظمعرب مـ إهمعال    

)ايمثؼقؾة مـ  كقن ايمتقىمقد طمايمقا  إذا ىمان وذيمؽايمذي يعرب مـ إهمعال هق ايمػعؾ اظمضارع همؼط، 

                                                                                                                                  يذهُب : (ومثال اظمضارع اظمعربـَ ايمـسقة )يذهبْ  كقن  ومـ (ـْ يمتذهب،  ـً )يمتذهبمثؾ :أواخلػقػة( 

                                               ويـصب زمايمػتحة (ُب تؼقل دم ايمرهمع: )يذهايمتل سمتغغم دم آطمره : يرهمع زمايمضؿة، هم *فمالمة إفمرازمف

                               (                                                                      ْب يذه  : ) دم اجلزم جيزم زمايمسؽقن، همتؼقلزمؾ  وٓ جير(،َب يذه همتؼقل دم ايمـصب: )

( ن)يذهبا (ن: )يذهبق غمهمع زمثبقت ايمـقن، همتؼقلوإن ىمان اظمضارع مـ إهمعال اخلؿسة : هم*

                                                                                    (           سمذهبل( ، )يذهبا( ، )يذهبقا(، ويـصب وجيزم زمحذهمفا، همتؼقل دم ايمـصب واجلزم: )كم)سمذهب

 :سمدريبات

 فمالمة إفمرازمف ايمػعؾ اظمضارع اظمعرب إمثؾة

ـَ    ٓ يقصمد ايمـساء يدرؽم

   يلىمُؾ حمؿد ايمطعام

ـّ ايمؾص     يمقسجـ

   ايمدكقا هماكقة

  هقا كذهُب إلم اظمعفد

 *مثؾ دم مجؾة مػقدة فمعم ايمػعؾ اظمضارع اظمعرب  أيت ؟؟

                      --------------       يتعؾؿ :-----------------------------------

      ---------------------------يتعؾؿقن:-------------------

 ؟همعؾ مضارع معرب اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم  *
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ىمـت ىمذيمؽ هملصمب فمعم هذا  نىمقػ سمػرق زمقـفا؟ إو،  عرزمةؽؾامت اظمهؾ فمرهمت أن أكقاع ايم 

 د اظمراصمعة؟؟وإٓ هملفم آطمتبار؟؟

 اطمتبار 

 فمـد ؿمالب ايمعؾؿ ، همفق يؿر زمرسفمة ، همال جتد ؿمايمبا، أو ؿمايمبكمِ   شمؿكم احلديث ايمقومت دم دار

و إمقال، وإرسة، وإرسسمان ، زمؾ ىمؾفؿ جمتفدون ، ضمتك ؿمايمبات ايمعؾؿ اظمحجبات ، وذانيؾعب

سمرى و مجقع إوومات، اؽمبات، ودمواظمـ، زمؾ ىمؾ إرس ضمريصقن فمعم دراؽمة ايمعؾؿ ، دم إفمقاد 

 ٓ سمؽاد سمـطػئ يمقال!! دم اظمسجد مضقئة ومـاديؾ 

 اظمعرزمة أسمقة : ؽؾامتاؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ ايم*

                    ----------                ----2--------------------------1                           ؟ ديـمػر اؽمؿكم ,1

                                   ---------------2--------------------------1                          اؽمؿكم يمؾؿثـك ؟ ,2

-------                                          --------2--------------------------1           اؽمؿكم جلؿع مذىمر ؽمامل؟ ,3

                                                     ------------------2-----------------------1       اؽمؿكم جلؿع اظممكث ايمسامل؟ ,4

                                         -----------------2-------------------------1              اؽمؿكم جلؿع ايمتؽسغم؟ ,5

                                                                                -------------------------                 ؟سةاؽمام مـ إؽمامء اخلؿ ,6

                                                                               -------------------------        اؽمام ممـقفما مـ ايمٌمف؟ ,7

 ---------------------------   ضارفما معرزما؟همعال م ,8
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                                                                                                        شماكقا : اظمبـل                                                                          

                                                                                                                                                                             سمـبقف مفؿ :

ذيمؽ اظمتعؾؿ ونمغم يستقي دم  ايمؾسان  كطؼا صحقحا مـ نمغم دراؽمة،  ـطؼفاأسمقة  ي اظمبـقات 

  -ايمٌب ؿم هذامثؾ : ، اظمتعؾؿ 

 ؽمتعرف ذيمؽ دم اظمبـقات ومريبا ( مبـقة ىمام ذاه) ىمؾؿة ٕن،دائام  سؽقن( زمايمذاهاجلؿقع يـطؼف )  

 ،ىمام سمؼدم ٕهنا اؽمؿ مػرد   سمتغغم همقفا احلرىمة معرزمة ىمؾؿة ( ايمبؿم:) ، وهل ايمؽؾؿة ايمثاكقة يمؽـ

عم ايمباء : هؾ هل ضؿة ، أو فم  حلرىمة ايمصحقحة ايمتل سمؽقن دم آطمرهأن سمعرف ما هل ا ٓ زمدو

وهق ما  ، ايمؽؾؿة آطمر أو دم سمشؽقؾ ،ف إشمر فمعم ايمؾسانوهذا هق ايمذي يمهمتحة، أو ىمرسة؟؟ 

  زمعد دراؽمة  –إن ؾماء اهلل  , اظمجزومات دم اظمرهمقفمات واظمـصقزمات واظمجرورات و ومريبا فتعرهمؽم

                                                                                                                                          ىمقػ أفمرف ايمؽؾؿة اظمبـقة؟؟     ، وهـا ؽممال وهق: اظمبـقات هذه 

همنهنا   (هذامفام كطؼت هبا ، مثؾ : ىمؾؿة )سمعرهمفا: زملن آطمرها مالزم حلرىمة واضمدة  ٓ سمتغغم 

 وايمؽؾامت اظمبـقة شمالشمة أكقاع ) أؽمامء،  وأهمعال، وضمروف ( ، دم آطمرها دائام سؽقن مالزمة يمؾ

 :ة ؽمتليت دم مقضعفا اظمـاؽمبوزمؼقة إؽمامء اظمبـق ، إؽمامء اظمبـقةزمذىمر زمعض  وؽمـبدأ إن ؾماء اهلل
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                                                                                                                           ايمضامئر                       ,1                                                                      

( أو كحـ، أكا )، وهل:دل فمعم متؽؾؿت يمتوضع ءؽمامأ ازملهن ىمقػ سمعرف ايمضامئر؟سمعرهمفا

ـَ ،  أكتام،  أكِت ،  أكَت ) ، وهل:خماؿمب ( ويليت  هـ،  هؿ،  مها،  هل،  هق) ، وهل:( أو نمائبأكت

أو  (هقأو  إياكأو  أكت)ايمضؿغم دم اجلؿؾة فمعم صقر خمتؾػة ، همؼد يليت ـماهرا مـػصال ، مثؾ:

                                                                               ,إن ؾماء اهلل ,ذيمؽ فمـد ذىمر ايمػافمؾ ، وومد يليت مستؼما  ىمام ؽمقليت ؽىمتازمـماهرا متصال ، مثؾ: 

 ضمرىمة زمـائف  متصؾ مـػصؾ نمائب متؽؾؿ خماؿمب ايمضؿغم اجلؿؾة

 ايمػتح  مـػصؾ نمائب    هق  ذهبهق ي

        أكِت مفتؿة

        هذا ىمتازمؽ

        أكا أضمب ايمعؾؿ

        أىمؾُت ايمطعام

دة؟                                                               *اصمعؾ هذا ايمضؿغم  ) هل ( مرة  مـػصال ، ومرة متصال دم مجؾة مػق

             )هل ( مـػصؾة:---------------------------------------------                                                                   

 ------)هل (  متصؾة:---------------------------------------
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  اؽمؿ اإلؾمارة                                                                                    ,2                                                                   

سمعرهمفا زملهنا  أؽمامء وضعت يمإلؾمارة إلم رء معكم ، مـفا ما يشار زمف  اؽمؿ اإلؾمارة؟ ىمقػ أفمرف

               ،(: يمؾؿثـك اظمذىمرهذان)و، (يمؾؿػرد اظممكث هذه)و،  (: يمؾؿػرد اظمذىمرهذا)يمؾؼريب:مثؾ: 

:يمؾجؿع أويمئؽو) ( ،مكثاظمذىمر واظم ايمؼريب : يمؾجؿعهمٓء)و،  (يمؾؿثـك اظممكث :هاسمان)و

، ،  (: يمؾؿػرد اظممكث ايمبعقدسمؾؽ)و،(اظمػرد اظمذىمر إلؾمارة يمؾبعقد:يمذيمؽ)و مكث(اظمذىمر واظمعقد ايمب

                             (: يمإلؾمارة يمؾؿؽان ايمبعقدهـاك)و،  (يمؾؿؽان ايمؼريب :هـا)، مثؾ: وهـاك إؾمارة طماصة يمؾؿؽان

  (كمهاسم  ,ناهاسم   ,ـيهذ ,نا) هذ :اظمثـك مـ اؽمؿ اإلؾمارة  يؽقن معرزما ٕن آطمره يتغغم:سمـبقف

 متاريـ

 يمؾبعقد يمؾؼريب يمؾؿمكث يمؾؿذىمر اؽمؿ اإلؾمارة إمثؾة

  يمؾؼريب يمؾؿمكث  هذه هذه دار احلديث

      سمؾؽ ايمعصا ومقية

      هـاك يدرس ايمطالب

      همٓء ؿمقبقن

      صماء زيد مـ هذا ايمطريؼ

                           دة؟                              *مثؾ فمعم أؽمامء اإلؾمارة أسمقة دم مجؾة مػق

                  :-----------------------------------------                                                                                   أويمئؽ

                                                                             -هـاك:-----------------------------------------

 مشتؿال فمعم اؽمؿ إؾمارة  يمؾؿػرد اظمذىمر ايمبعقد؟ مػقدا *اذىمر مثآ صقسمقا



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
35 

 
  

                                                                                                                                                            ةاظمقصقيم إؽمامء ,3                                                              

مجؾة  وٓ زمد مـفمعم ايمًمء اظمعكم  سمدل معقـةأؽمامء  ىمقػ سمعرف إؽمامء اظمقصقيمة؟ سمعرهمفا زملهنا

مشتؿؾة فمعم ضؿغم يعقد فمعم آؽمؿ اظمقصقل، و سمسؿك صؾة اظمقصقل اظمعـك هبا قتؿيم  زمعده سمليت

 ايمعائدقصقل مع ايمضؿغم :صؾة اظم (فتفمؾؿ)، قصقلؿ م: اؽم(ايمذي)، (فتفمؾؿ ايمذيصماء )مثؾ: 

                                                                                                                     :        وإؽمامء اظمقصقيمة كقفمان ،  )اهلاء(وهق

ـِ ايمؾَذ  ،ايمؾتان ،ايمؾذان ،ايمتل ،ايمذي) طماصة أؽمامء ,1                                                                                                                                         (ايمالئل ،ايماليت ،إلم ،يـايمذِ  ،كمِ ايمؾتَ  ،ي

حمؾفا أضمد  مقصقيمة إذا ضمؾ زملهنا فاعرهم( وسم ذا ،أل ،أي ، امَ  ،ـْ مَ ) : مشؼمىمة وهلأؽمامء  ,2

صماء  يصؾح أن سمؼقل: مقصقيمة ٕكف  ( هـاـْ مَ ، ف) (أىمرمتف ـْ مَ صماء )، مثؾ:  اظمقصقٓت اخلاصة

                                                                                                                                            همال يصح أن سمؼقل:ايمذي هذا ايمطايمب؟،وأما ومقيمؽ)مـ هذا ايمطايمب؟(متفأىمر ايمذي

ـِ  ،ايمؾتانِ  ،ايمؾذانِ  (:اظمثـك مـ اؽمؿ اظمقصقل يؽقن معرزما ٕن آطمره يتغغم:  سمـبقف  ايمؾتكِم( ،ايمؾذي

 ضمرىمة ايمبـاء ة اظمقصقلصؾ مشؼمك طماص آؽمؿ اظمقصقل إمثؾة

 ايمػتح أضمبفؿ  طماص ايمذيـ أضمبفؿ  صماء ايمذيـ

      حيرض يمؾدرس مـ كحبفؿ

      أىمرمت ايمالئل درؽمـ

      يمؽ ما دم اخلزكة

      صماءت اظمرأة ايمتل سمتعؾؿ

 *اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال  فمعم اؽمؿ مقصقل طماص، ومشؼمك؟ 
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                                                                            إفمداد اظمبـقة                                                                 

 ( 19)   ( إلم 11مـ )اظمرىمبة   إفمداد هل ىمقػ أفمرف إفمداد اظمبـقة؟ سمعرف إفمداد اظمبـقة زملهنا

(  امرأة ةَ إضمدى فممْم  صماءت ،رصمال أضمَد فممَمَ صماء  ، وهل: )  ( همنكف معرب12ما فمدا ايمعدد )

 أرزمَع فممْمةَ  صماءت،رصمال  أرزمعَة فممَمَ  صماء( )امرأة فممْمةَ  شمالَث  صماءت، رصمال شمالشمَة فممَمَ  صماء)

ؽمَت  صماءت،رصمال ؽمتَة فممَم صماء ( )امرأة مخَس فممْمةَ  تصماء،  رصمال مخسَة فممَمَ صماء ( )  امرأة

صماءت ،  رصمال فممَمَ  شمامكقةَ صماء ( ) امرأة ةَ فممْم  ؽمبعَ  صماءت، رصمال فممَمَ  َؽمبعةصماء ( )امرأة فممْمةَ 

فمعم همتح  دائام ( وزمـاؤها يؽقنةَ فممْم  سمسعَ  صماءت، رصمال فممَمَ  سمسعةَ  صماء( )امرأة ةَ فممْم  شمامينَ 

همفق  (12أما ايمعدد)  (ة:فمممايمعدد واجلزء ايمثاين ،( 9إلم  1مـ)  اجلزأيـ) اجلزء إول: ايمعدد

  ، اشمـتل فممْمَة( ، اشمـتا فممْمَة ، اشمـل فممَمَ دم سمذىمغمه وسملكقثف:) اشمـا فممَمَ  همتؼقل  آطمره يتغغم معرب ٕن

 ضمرىمة زمـائف ايمعدد اظمرىمب اظمبـل إمثؾة

 همتح اجلزأيـ ؽمبعة فممم رأيت ؽمبعة فممم ؿمايمبا

   صماء مخسة رصمال

   ضمرض اشمـا فممم ؿمايمبا

   ؿمايمبة ةَ كصحت إضمدى فممْم 

   ؿمايمبا مَمَ دم احلؾؼة سمسعة فم

   مررت زمتسع زمـات حمجبات

 (؟؟18مػقدة مشتؿال فمعم ايمعدد ) اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة*
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 ايمػعؾ اظمايض ,1:                          اظمبـل مـ إهمعال

أو اسمصؾت زمف أيمػ  ،إذا مل يتصؾ زمف رء ايمظاهر ايمػتح فمعم قبـكهم مبـل دائام،ايمػعؾ اظمايض  

يبـك فمعم و ، َؽ زمَ رَض  ، ْت ، رضزمَ ا زمَ رَض  ،َب رَض مثؾ:  أو ضؿغم كصب،،ايمتلكقث  أو سماء ،اإلشمـكم

إذا اسمصؾت  يبـك فمعم ايمسؽقن، و ،ؽمؼكمثؾ :  ،صؾ زمف رءمل يتإذا ىمان آطمره أيمػ و اظمؼدر ايمػتح 

 :،مثؾإذا اسمصؾت زمف واو اجلامفمة يبـك فمعم ايمضؿ و،  ـَ بْ ـا ، ذهبْ ، ذه ُت ذهبْ  مثؾ :  ايمرهمع، ضامئرزمف 

                                      وؿمريؼة معرهمة احلرىمة ايمتل زمـل فمؾقفا ايمػعؾ اظمايض مـ طمالل ايمـطؼ،  قا ذهبُ 

 سمدريبات                                                                      

 احلرىمة ايمتل زمـل فمؾقفا ايمػعؾ اظمايض إمثؾة

 ايمػتح ضمرض زيد فمـد رىمب ايمعؾامء ضمرَض 

   هـد ويمدها ْت كصَح 

   ايمعؾؿ ـَ ايمطايمبات ىمتبْ 

( مبـقا فمعم ايمػتح ، ومرة مبـقا فمعم ايمسؽقن ، ومرة مبـقا فمعم عَ ـَ َص *اصمعؾ هذا ايمػعؾ اظمايض: )

                                                                                    ايمضؿ دم مجؾ مػقدة؟                                                                                           

                                                                   مبـقة فمعم ايمػتح ، مثؾ:--------------------------------------------------                                                      :صـع

                                                                      مبـقة فمعم ايمسؽقن ، مثؾ:--------------------------------------------------                                                     :صـع

 --------------------------------------------مبـقة فمؾ ايمضؿ ، مثؾ:------ :صـع

                                                                                                  (!!) هـا هناية ايمطايمب اجلديد ؟ همعؾ ماضاذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم * 
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                                                                                                                                                  ؿمريؼة اإلفمراب:*

اظمتؼدمة ، وهل: )آؽمؿ اظمػرد ، اظمثـك ، مجع اظمذىمر ايمسامل ، مجع إؽمامء اظمعرزمة أما ؿمريؼة إفمراب 

ظمؿـقع مـ ايمٌمف ، إؽمامء اخلؿسة ، وايمػعؾ اظمضارع دم اظممكث ايمسامل ، مجع ايمتؽسغم ، آؽمؿ ا

اظمتؼدمة: همنكؽ ؽمتعرف إفمراهبا دم زماب اظمرهمقفمات إؽمامء اظمبـقة وىمذيمؽ  ضمايمة إفمرازمف(

 واظمـصقزمات واظمجرورات واظمجزومات

                                                                                                                            :اظمتؼدم ؿمريؼة إفمراب ايمػعؾ اظمايضوأما *

                                                            ٕن ايمػعؾ اظمايض ٓ خيرج فمـ هذه إكقاع إرزمعة: ، ةاظماضق هذه  إهمعال تؼقل دائام دم إفمرابهم

                                                                                                                      ( ا )  ذهَب ، مشك ، ذهْبُت ، ذهُبق

أو  (ذهْبُت )أو ايمسؽقن ( مشك( أو اظمؼدر)ذهَب )مبـل فمعم ) ايمػتح) ايمظاهر همعؾ ماض

                                                                                                      ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب-،( اقهبُ )ذايمضؿ

إفمراب ايمػعؾ اظمايض، وهمعؾ إمر،  ( سمؼال دمٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب)ىمؾؿة  : مالضمظة *

 واحلروفأوهمعؾ إمر ، أ: أي أن ايمػعؾ اظمايض (ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب)، ومعـك واحلروف همؼط

دم  همال سمؼؾ دم هناية إفمراهبا ، واظمجروراتأواظمـصقزمات أدم اظمرهمقفمات،   هلا  وصمقدوٓ ٓ حمؾ هلا

   مـ اإلفمراب ازمؾ ومؾ: ٓ حمؾ هل ،صمر دم حمؾ أو ،كصب دم حمؾ أو ،حمؾ رهمع

                                                                                                   ؟؟                                                          درؽمقا ايمطالب : ايمػعؾ اظمايض دم هذه اجلؿؾة *أفمرب

 درس : همعؾ -------------مبـل فمعم---------- ٓ--------------------
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                                                                          همعؾ إمر ,3                                                                  

                                                                                                          : فمعم أيت قبـكهممبـل دائام،  همعؾ إمر ،

 آطمره ضمرف فمؾة وٓ ياء ي مل يؽـ دمأىمان صحقح أطمر  إذا,1 دم ضمايمتكم: ايمسؽقن فمعم ,1

                               ـَ بْ اذه اسمصؾت زمف كقن ايمـسقة مثؾ:إذا ,2، اذهْب  وٓ أيمػ آشمـكم وٓ واو اجلامفمة مثؾ:اظمخاؿمبة،

                                                                                                                                               اذهبقا،  اذهبا،  اذهبل: مثؾ،واو اجلامفمةوفمـد ياء اظمخاؿمبة وأيمػ آشمـكم  فمعم ضمذف ايمـقن، ,2

                            ـْ ، اذهبَ  ـ  بَ فمعم ايمػتح إذا اسمصؾ زمف كقن ايمتقىمقد ايمثؼقؾة أو اخلػقػة، مثؾ: اذه,3

مـ ضمروف ايمعؾة ايمثالشمة اظمجؿقفمة دم ىمؾؿة  ضمرفإذا اسمصؾ زمف  ف ايمعؾةفمعم ضمذف ضمريبـك و ,4

                                                                                                                         ييمدِ  ،ق، يدفمُ  كلصؾفا :  يسعَ هم   ،يازيد أدِ يازيد ،  اؽمعَ يا زيد ، دُع مثؾ : ا ( واي)

 ضمرىمة زمـائف همعؾ إمر األمثلة

 ايمسؽقن اؽمؿع يا طمايمد إلم ايمشقخ اؽمؿعْ 

   يا زيد ذاىمرّن درؽمؽ

   اسمِؼ اهلل يا رصمؾ

   قا إلم اظمعفداذهبُ 

   درؽمؽ اهمفؿْ 

                                                                                                                                    دم مجؾ مػقدة؟                                             فمعم ما زمليت  ( مبـقااومرأ*اصمعؾ همعؾ إمر: )

                                                                                                                             ----(: مبـقا فمعم ايمسؽقن ، مثؾ:--------------------------------------------------اومرأ)

                                                                                                                                                     ايمػتح ، مثؾ:-------------------------------------------------------- (: مبـقا فمعماومرأ)

 !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد؟اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم همعؾ أمر *
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                                                                                                                          :  *ؿمريؼة إفمراب همعؾ إمر

ـَ ، ) اذهْب ،:أسمقة ل إمراهمعأ سمؼقل دائام دم إفمراب ـْ ، امِش، انمُز ،اؽمَع ،  ـ  ، اذهبَ اذهبَ  اذهْب

                                                                                                                                          اذهبل ، اذهبا، اذهبقا (

ـْ فمعم ايمػتح ) أو  (اذهْب ) ) ايمسؽقن  همعؾ أمر مبـل فمعم ـ  ، اذهب ضمذف ايمـقن  فمؾ أو (اذهب

                                                                                                             ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب(  امِش، انمُز ،اؽمعَ  )ضمذف ضمرف ايمعؾة أو فمعم ( اذهبل ، اذهبا، اذهبقا)

                                                                                                                                   :  : اؽمَع إلم اخلغم مثؾ

                                                                                                                                         ديمقؾ فمؾقفا ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ةايمػتحفمعم ضمذف ضمرف ايمعؾة إيمػ و اؽمَع : همعؾ أمر مبـل

                                                                                                                               * أفمرب همعؾ إمر همؼط : 

                                                            ؟؟                                                       اصػمي يا هماؿمؿة فمعم ايمعؾؿ

 ---ٕكف--------------ٓ----------: همعؾ----------------مبـل فمعم----------- اصػمي
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                                                                                                                           ايمػعؾ اظمضارع  ,3                                                               

                                                                        :                                           همؼط ايمػعؾ اظمضارع ، همقبـك دم ضمايمتكم أما

                                                                                                                        ـْ يمتذهبَ  ، ـً يمتذهبَ  ، مثؾ: واخلػقػة()ايمثؼقؾة أ إذا ىمان دم آطمره كقن ايمتقىمقديبـك فمعم ايمػتح  ,ا

 ـَ -يذهبْ ايمـساء    مثؾ : اظمػتقضمة إذا ىمان دم آطمره كقن ايمـسقة يبـك فمعم ايمسؽقن ,2

 سمدريبات                                                                      

 ضمرىمة زمـائف اظمضارع اظمبـل إمثؾة

ـً  ـً  يا زيد يمتلىمؾ  ايمػتح سملىمؾ

   ايمطايمبات يذاىمْرَن ايمدرس

ـَ احلجاب    ايمـساء يمبْس

 * مثؾ فمعم هذه إهمعال اظمضارفمة اظمبـقة دم مجؾة مػقدة؟؟

ـَ : --------------                                                                          -----------------------------   َيْػَفْؿ

                                                                      يَمَتْؿِشكَمً :-------------------------------------------

؟                                  ( مرة مبـل فمعم ايمسؽقن ، ومرة مبـل فمعم ايمػتحاصمعؾ هذا ايمػعؾ ) يتعؾؿ *

                 يتعؾؿ: مبـل فمعم ايمسؽقن، مثؾ:--------------------------------------                                                           

 --------------------------------يتعؾؿ مبـل فمعم ايمػتح، مثؾ:----------

 !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديداذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم همعؾ همعؾ مضارع مبـل؟*

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
42 

 
  

                                                                                                        :  *ؿمريؼة إفمراب ايمػعؾ اظمضارع اظمبـل

                                                                                     دم إفمراب هذه إهمعال اظمضارفمة اظمبـقة :سمؼقل دائام 

                                                                                                                                             ـْ (ؿَ يمتػفواهلل   ايمدرَس  ـّ ؿَ يمتػف واهلل ، ايمدرس ـَ ؿْ سمػفهؾ )

(  ؿَ ـّ  ، يمتػفؿَ ـَ  ، يمتػفؿْ )سمػف ( ،ؿْ )سمػف ايمسؽقن )همعؾ مضا رع مبـك فمعم ـْ ـ  ؿَ )يمتػف أو ايمػتح ـَ

(  ؿَ ، يمتػف أن يؽقن يمف ٕن ايمػعؾ اظمضارع إذا ىمان مبـقا ٓزمد  )دم حمؾ) رهمع أو كصب أو ؽمؽقن( ـْ

وايمسبب أن أصؾف معرب وٓ يبـك إٓ دم ضمايمتكم ىمام سمؼدم ، وهلذ همنن ىمان مبـقا همال زمد أن حمؾ،

سمؼقل دم هناية إفمرازمف دم حمؾ رهمع إذا مل يتؼدم فمؾقف كاصب وٓ صمازم ىمام ؽمقليت ، ويؽقن دم حمؾ 

                                                   يت إن ؾماء اهللىمام ؽمقل كصب إذا سمؼدم فمؾقف كاصب ، ويؽقن دم حمؾ صمزم إذا سمؼدم فمؾقف صمازم،

ـَ  ايمطايمبات*مثؾ:                                   رهمع مضارع مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ:يذهبـ همعؾ  يذهْب

ـَ  ايمطايمبات                                                                      كصب : يذهبـ همعؾ مضارع مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ يمـ يذهْب

ـَ  ايمطايمبات                                                                            صمزم : يذهبـ همعؾ مضارع مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ مل يذهْب

ـَ *أفمرب ايمػعؾ اظمضارع همؼط :                                                                                 اظمدرؽمات يمـ يذهْب

ـَ                                    كصب ---------------دم حمؾ: همعؾ--------------مبـل فمعم- يذهْب
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 إهمعال اظمبـقة اظمتؼدمةزم ايمـطؼ سمـبقف مفؿ ضمقل                                                

نمغم مـ  ةقؿمبقع سمؾؼائقة ةزمطريؼ زمحرىمة زمـائف  نن ايمؾسان يـطؼهم زمايمؽؾؿة اظمبـقة مـ ضمقث ايمـطؼ

ايمـطؼ زمف ٓزمد مـ اكتباه ودراؽمة  مرفمـدما يؽقن آطمره ضمرف فمؾة ، همننإٓ همعؾ إ دراؽمة ،

 طؼَت أهمعال إمركَ وايمـطؼ همنذا  يمف سملشمغم دم ايمؽتازمة  وهذا ضمرف ايمعؾة يبـك فمعم ضمذف وايمسبب أكف

 يوأد  ، ق يا زيدوادفم  ، ك يازيد: اؽمع هؽذا كطؼتفا زمإيمػ وايمقاو وايمقاء مع ايمؽتازمة  أسمقة أي

طمطل ، ٕكف ٓ زمد مـ ضمذف ضمرف ايمعؾة كطؼا وىمتازمة ىمام سمؼدم ،  وايمؽتازمة  ايمـطؼ ؽقنقهم  يا زيد،

:  رىمة سمدل فمعم احلرف اظمحذوف هؽذا، وهذه احل ـطؼ سمـطؼ زماحلرىمة همؼط مـ نمغم مدوفمـد ايم

                                                                                                       ضمتك سمالضمظ ذيمؽ وهلذا  ومؿ زماإلصمازمة  فمعم ايمتدريبات أسمقة  ، يازيد أدِ يازيد ،  اؽمعَ يا زيد ،  دعُ ا

                                                                                                   دريباتسم                                                                

                               دم مجؾة مػقدة؟؟ اوضعف ل أمر ،اهمعأ، إلم  ةأسمق ةاظمضارفم ٕهمعالا  ومؿ زمتحقيؾ

 ؼيضؼك ، خيشك ، يشؽق ، ييؾ

 واإلمهال فمـؽايمؽسؾ  أيمِؼ يؾؼك :  ,1

 خيشك :---------------------------------------------------- ,2

 يشؽق :------------------------------------------------- ,3

 يريب :--------------------------------------------------- ,4

د ايمـطؼ هبا زمعد اكطؼ زمصقت مرسمػع زمإهمعال اظمضارفمة اظمعتؾة اظمتؼدمة ومبؾ حتقيؾفا، شمؿ أفم*

 حتقيؾفا إلم همعؾ أمر ، وٓضمظ ايمػرق كطؼا ، وىمتازمة؟؟
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 آطمر اظمبـقات : احلروف                                                       

إكام  )اب ت ث---( :ايمتل سمتؽقن مـفا ايمؽؾامت، وهل يمقس اظمؼصقد زماحلروف هـا ضمروف اهلجاء

 يا سمعؾؿاظمسجد ،إلم ، ذهبت  فمؿروَ ،مثؾ : صماء زيد  ايمؽؾامت زمكم ؼمزمطيم وف ايمتل سمليت هل احلر

                                                                                                                                          ،    صماء زيد هؾ،  زيد

 ، ويبـك فمعم احلرىمة ايمتل دم آطمره كف ضمرف همفق مبـل ،ؽؾ ما ومقؾ فمـف زملهمواحلروف ىمؾفا مبـقة ،  ,

(  ضمرف صمر إلمو) ( ؽمتال ضمظ زملكف مػتقح همتؼقل: مبـل فمعم ايمػتح -وَ مثؾ واو ايمعطػ ايمسازمؼ)

:ضمرف اؽمتػفام مبـل فمعم (هؾ)، و ( ضمرف كداء مبـل ايمسؽقنيا مبـل فمعم ايمسؽقن ، و) 

ونمغمها مما عطػ ، وضمروف ايمـداء ،واحلروف ىمثغمة : مثؾ ضمروف اجلر، وضمروف ايم، ايمسؽقن

  أن احلروف مبـقة ىمؾفا:   أهؿ رء معرهمتف  أن  إن ؾماء اهلل ومريبا ؽمتعرهمف 

، مثؾ: مباذة مـ طمالل ايمـطؼ زماحلرف يؽقن  يبـك فمؾقفا  احلرفوؿمريؼة معرهمة احلرىمة ايمتل 

هؽذا دم زمؼقت سؽـ احلرف إطمغم وهق ايمـقن، وسمؾؼائقا ي عـد ايمـطؼ زمف جتد أن يمساكؽهم)فمـ(

 احلروف  

ـقت فمؾقفا احلروف أسمقة:                                                                                                 احلرىمة ايمتل زمُ  *اذىمر

                                                        هل:---------------                                       (هؾ):احلرىمة ايمتل زمـل فمؾقفا احلرف ؾهَ 

 هل:---------------                                                                             (مـ)احلرىمة ايمتل زمـل فمؾقفا احلرف  :ِمـ

 هل:-------------- : احلرىمة ايمتل زمـل فمؾقفا احلرف )دم(دِم 
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 :                                                                                                                     فوب احلر*ؿمريؼة إفمرا

                                                                                  (ونمغم ذيمؽ مـ احلروف سمؼقل دم إفمراب احلروف أسمقة:) فمـ ، يا ، و ، هؾ---

: ضمرف فمطػ مبـل (وَ )  : ضمرف كداء مبـل فمعم ايمسؽقن،ياْ مبـل فمعم ايمسؽقن ،  صمر:ضمرف فمـ

                                                                                                                                   مـ اإلفمراب ٓ حمؾ جلؿقع احلروف  :ضمرف اؽمتػفام مبـل فمعم ايمسؽقنهْؾ  ، فمعم ايمػتح

                                                                                                                                  صماء ايمطايمب؟ هْؾ مثؾ : 

                                                                 هؾ : ضمرف اؽمتػفام مبـل فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب

فمؿر؟؟                                                                        وَ أفمرب ضمرف ايمعطػ دم اظمثال ايمسازمؼ :صماء زيد *

                            : ضمرف ----------مبـل فمعم ----------ٓ------------   وَ 
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 هذا آطمتبار؟؟ عمإن ىمـت فمرهمتفا هملصمب فم ؟؟ هؾ فمرهمت أن أكقاع اظمبـقات

                                                                                                                                                                                      اطمتبار                                                                     

ؽمَع وا، همتعؾْؿ أكت ، ٕن هذا ايمعؾؿ ايمذي كتعؾؿف هق كقر  حب ايمعؾؿ ك ؿمايمبا ىمؾـا فممَمَ  كحـ أضمَد 

ـَ دم حتصقؾف ، ضمتك                                                           ، همليـ اظمتـاهمسقن فمعم ايمعؾؿ ؟  ايمـساء يتعؾْؿ

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ اظمبـقات أسمقة؟*

   ج : ---------- ضؿغما خماؿمبا؟---  ج : ------- ضؿغما نمائبا؟  ؽؾام ؟ ج : -----------ضؿغما مت

                   --------------؟ ج : --اؽمؿ إؾمارة                  -----ضؿغما مـػصال:---  ال:---------ضؿغمامتص

--------                       ج : -------- همعال ماضقا؟:------------    همعؾ أمر؟ ج   ج : ----------- اؽمام مقصقٓ؟

                                                                              -ج : ------------ همعؾ أمر مبـقا فمعم ضمذف ضمرف ايمعؾة؟ ----------همعال مضارفما مبـقا؟ ج :---

                 ------------------------------فمددا مبـقا:----  ج : -----------------ضمرهما ؟ 

                                                       !!) هـا هناية ايمطايمب اجلديدأ ىمؿؾ اإلفمراب همقام يليت ؟؟: *

                    -----ايمعؾة ٓ حمؾ يمف ---------ل فمعم ضمذف ----------مبـ: همعؾ ---------- اؽمعَ 

ـَ                                                  --------يمسؽقن   دم حمؾ--------------فمعم ا: --------مضارع  -------- يتعؾْؿ

 حمؾ يمف مـ اإلفمراب : ضمرف صمر مبـل فمعم-------------- ٓ فمعم
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                                                                           اجلؿؾة                                                                    

                                                                                   ىمقػ سمعرف اجلؿؾة؟؟  سمعرف اجلؿؾة : زملهنا ىمالم مػقد يمؾسامع ، وهل كقفمان :                  

                                                                                                         صماءزيد مجؾة أؽمؿقة : وهل اظمبدوءة زماؽمؿ ، مثؾ :  ,1

 زيدصماء اظمبدوءة زمػعؾ ، مثؾ :  مجؾة همعؾقة : وهل ,2

 سمدريبات

 همعؾقة ؽمؿقةا اجلؿؾة 

  ؽمؿقةا ايمعؾؿ كقر

   كلىمؾ ايمطعام

   دم ايمبقت

   ايمػؼغم حمتاج

   هرب ايمؾص

 سمدريبات                                                                      

 مػقدة ؾقةاصمعؾفا مجؾة همع مػقدة اصمعؾفا مجؾة اؽمؿقة ايمؽؾؿة

 يشػع ايمؼرآن يمصاضمبف ايمؼرآن ىمالم اهلل ايمؼرآن

   ضمرض

   ايمتقضمقد

   دار احلديث

   ومجؾة ؽمؿقة؟ ،مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم مجؾة همعؾقة*
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 اظمجزوماتواظمجرورات واظمـصقزمات واظمرهمقفمات  زماب                                     

ضبط آطمر  الق ، ٕكـا كحتاج ذيمؽ دم ايمـطؼ و دم ـحق فمعم اإلؿمأهؿ دروس ايم له ههذ : متفقد

سمرهمع ايمؽؾؿة ؟؟، ومتك  متك تعرف دم هذه ايمدروسٕكؽ  ؽميمؽؾؿة زمايمشؽؾ ايمصحقح، ا

ومتك جترها؟؟ ومتك جتزمفا؟؟ ٕن ايمبعض إذا سمؽؾؿ خيطئ ، همقضع ضؿة دم مؽان  ؟؟سمـصبفا

فمدم  ومـ أؽمباب اخلطل،  يمؽ مـ إطمطاءايمػتحة ، أو همتحة دم مؽان ايمؽرسة، ---- إلم نمغم ذ

                                                                                                                           ! آهتامم هبذا ايمباب زمايمذات

 !!مـ احلػظ  دراؽمة هذا ايمباب: ٓ زمد دم  سمـبقف

 فمالمة ايمرهمع :  *

 : إصؾقة وايمػرفمقة ايمرهمعزم اخلاصة عالماتايمكلطمذ اظمرهمقفمات ، كلطمذ زمداية  وومبؾ أن

 ( ، وسمؽقن دم اظمقاضع أسمقة :ايمضؿةفمالمة ايمرهمع إصؾقة )

                                                 (                                             ُب كاصب وٓصمازم )يطؾ تؼدم فمؾقفي اظمضارع اظمعرب ايمذي مل ,1 

                                                                                       (                                                                                     ٌب اظمػرد)ؿمايمآؽمؿ   ,2

                                                                                                                                           (                ٌب مجع ايمتؽسغم )ؿمال ,3

                                                                                                                           ( ٌت مجع اظممكث ايمسامل)ؿمايمبا ,4
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                                                                                                               ـ احلروف :ويـقب فمـ ايمضؿة م ,

                                                                                                       ن(                                                      اإيمػ دم اظمثـك )ؿمايمب,1

                                                                       ك(                ق)أزم ؿسةإؽمامء اخلدم ن( ، وقايمقاو دم مجع اظمذىمر ايمسامل )ؿمايمب ,2

 (  كم، سمطؾب ن، يطؾبا نشمبقت ايمـقن دم إهمعال اخلؿسة ، )يطؾبق ,3

 مـ ضمػظؽ؟؟  س : اذىمر فمالمة ايمرهمع إصؾقة، وما يـقب فمـفا
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                                                                                                                                                                 همافمال ,1ان          إذا ىم ،جتعؾ آؽمؿ مرهمقفما دم ىمالمؽ     

                                                                                                                      ىمقػ أفمرف ايمػافمؾ ؟؟ و

وسمعرهمف  ( ايمطايمُب  صماء)مثؾ :   يتؼدم فمؾقف همعؾ وهق مـ ومام زمذيمؽ ايمػعؾ زملكف  ايمػافمؾسمعرف 

                                                                                                                  اظمرهمقع وهق ايمػافمؾ  ايمطايمُب  اجلقاب؟؟ صماء ايمذي مـ همتؼقل :  فمؿـ همعؾ ايمػعؾ أيضا زمايمسمال

                                                  ايمضؿة أو ما يـقب فمـفا، اظمثال اجلامع فمعم ايمؼمسمقب :                        ايمػافمؾ وجتعؾ دم آطمر*

                                (ك ق، أطمنَ ق، ايمطايمبنِ اايمطؾب ،ُت ايمطايمبا  ،ايمقتامك ،ُب ايمطال ، ايمػتك ،ُب ايمطايم ؿَ ؾً عَ سمَ )

ٕكف مالزم حلرىمة واضمدة ،  وهذا ٓ سملشمغم يمف دم ايمـطؼ،  ُت وومد يليت ايمػافمؾ اؽمام مبـقا، مثؾ : ومؿ

                                                                                        ٕن آطمره يتغغم، اعرزمم فمـدما يؽقن يستقي دم كطؼف اظمتعؾؿ ونمغم اظمتعؾؿ ، ويمؽـ رىمز فمعم ايمػافمؾ

 كقع آؽمؿ فمالمة ايمرهمع  ايمػافمؾ إمثؾة

 مػرد ضؿة طمايمد ايمقاصمب ىمتب طمايمٌد 

    عفدإلم اظم ما ضمرض ايمطايمبانِ 

    زماهلل مل يممك اظمسؾؿقنَ 

    ذهب أزمقك إلم ايمسقِق 

    حتجبت ايمطايمباُت 

    هذا زمقٌت 

                                    قسمقا مػقدا مشتؿال فمعم ايمػافمؾ؟اذىمر مثآ ص*  
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 ايمػافمؾ فمـدما يؽقن ضؿغما مستؼما

                      ىمقػ أفمرف أن ايمػافمؾ ضؿغم مستؼم؟                                                                                               

همػل هذه احلايمة يؽقن ـماهرا دم اجلؿؾة ،  اؽمام سمبحث فمـ همافمؾف  همال سمراه شمؿيليت همعؾ  سمعرهمف فمـدما

ايمػافمؾ هـا يمقس  (أؽماهمر ايمققم)، ويؽقن سمؼديره فمعم ضمسب ايمػعؾ ، مثؾ:  استؼما مضؿغمايمػافمؾ 

،  (أكا)   هسمؼديراؽمام ـماهرا ، أما )ايمققم( همؾقس هق ايمػافمؾ ٕن ايمققم ٓ يساهمر إذن ايمػافمؾ مستؼم 

              (أكَت سمؼدير ايمػافمؾ اظمستؼم )   (سمساهمر ايمققم، )  ( كحـسمؼدير ايمػافمؾ اظمستؼم )  (كساهمر ايمققم)

                                                                                                       ( وهؽذاهل سمؼدير ايمػافمؾ اظمستؼم )  (سمساهمر ايمققم ) ، ( هقسمؼدير ايمػافمؾ اظمستؼم)  ( يساهمر ايمققم)

إذا ىمان سمؼدير ايمػافمؾ اظمستؼم مـ ضامئر اظمتؽؾؿ أو اظمخاؿمب) أكا ، كحـ ، أكت ---( همقؽقن  سمـبقف:

 آؽمتتار واصمبا ، وإن ىمان مـ ضامئر ايمغائب) هق ، هل ---( همقؽقن آؽمتتار صمقازا  

 قازامستؼم صم مستؼم وصمقزما ايمػافمؾ اظمستؼم إمثؾة

  مستؼم وصمقزما كحـ ؽمـساهمر إلم مؽة

    ؽمتساهمر إلم زمقتفا

    اىمتب درؽمؽ

    يساهمر ايمطايمب إلم ايمعؾؿ

    ايمبقت ومديؿ

    يساهمر إلم دار احلديث

 وصمقزما ، ومرة صمقازا؟؟ امستؼم اضؿغم همافمؾ يؽقن اذىمر  مثآ صقسمقا جلؿؾة مػقدة مشتؿؾة فمعم
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                                                                                                                                 :        *ؿمريؼة إفمراب ايمػافمؾ

                                                                                                      :اظمتؼدم ذىمرها إؽمامء اظمبـقةو يؼة إفمراب إؽمامء اظمعرزمة ،أن ؽمتعرف ؿمر

،  اذىمرم امثـك ، مجع ممـقفما مـ ايمٌمف، مػردا ، اؽمام) ؽمقاء ىمان اعرزممايمػافمؾ   إن ىمانسمؼقل *

                                                  اظمثال اجلامع فمعم ايمؼمسمقب :                        مـ ايمٌمف( اؽمامء اخلؿسة، ممـقفم، مجع سمؽسغم، مـ إ اممكث امجع

( ك ق، أطمنَ ق، ايمطايمبنِ اايمطؾب ُت ايمطايمبا ايمقتامك ُب ايمطال يقؽمػ مقؽمك ، ايمػتك ،ُب ايمطايم ؿَ ؾً عَ سمَ )

                                                                                                                                                  همتؼقل:

    (كق، أطمنَ ق، ايمطايمبنِ اايمطؾب ُت ايمطايمبا ،ايمقتامك ُب ايمطال ، مقؽمك ، ُػ ، ايمػتك، يقؽمُب ايمطايم)

ؽمؿ اظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع أو اظمؼدرة دم آ ايمظاهرة وفمالمة رهمعف  ايمضؿة مرهمقع همافمؾ

,ايمؽسالم  ايمطالُب  – مقؽمك  ,يقؽمػ   ,ايمػتك  – )ايمطايمُب  ايمتؽسغم ومجع اظممكث ايمسامل

دم مجع اظمذىمر ايمسامل وإؽمامء  أو ايمقاو ) ايمطايمباِن(دم اظمثـك إيمػ :ما يـقب فمـفا أو  ( ايمطايمباُت 

                                                                                                                                                      (أطمقك ,) ايمطايمبقن  اخلؿسة

                                                                                                                                          : ايمرصمالن همافمؾ مرهمقع وفمالمة رهمعف إيمػ كقازمة فمـ ايمضؿة ٕكف مثـكايمرصمالن صماءمثؾ : 

 اظمفؿؾ(  ُت )كصحمـ إؽمامء اظمبـقة ، ىمايمضؿغم اظمتصؾ،)ايمتاء(، مثؾ :     ايمػافمؾ ىمان وأما إذا *

، أواؽمؿ (هق)أي :  (اظمزفمج ُب رْضِ ويَ )،   (أكت)   أي (هذا ارضْب )أو ايمضؿغم اظمستؼم ، مثؾ : 

 أضمَد صماء )ظمبـل أو ايمعدد ا ( جيتفد ايمذيصماء )، أو اؽمؿ مقصقل ، مثؾ : ( هذاصماء )إؾمارة مثؾ : 

ايمضؿغم، أو اؽمؿ اإلؾمارة، أو آؽمؿ ) :همتؼقل دم إفمرازمف همتؼقم زمنفمرازمف ىمام هق (رصمال  فممَمَ 

) ايمضؿ أو ايمـصب أو ايمؽرس أو إما فمعم ، مبـل فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم(---أو ايمعدد اظمقصقل
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بـل همعـدما رأيـا دم شمؿ زمعد ذيمؽ سمـظر اظمؽان ايمذي ضمؾ همقف هذا آؽمؿ اظم (أو همتح اجلزأيـ ايمسؽقن

إؽمامء اظمبـقة ضمؾت ووصمدت دم مؽان ايمػافمؾ  ٕن ايمػافمؾ هق  إمثؾة ايمسازمؼة وصمدكا أن سمؾؽ

دم  كؼقل دم ايمـفاية  ة سمؼدمت فمؾقفا أهمعال ومامت هبا إذنايمذي يتؼدم فمؾقف همعؾ وهذه إؽمامء اظمبـق

                                                                                                                                      (رهمع همافمؾ حمؾ)

: فمـد إفمراب اظمعرزمات ٓ سمذىمر كقع آؽمؿ اظمعرب ، زمؾ سمؼقل مباذة : همافمؾ-------                    سمـبقف

أو ضؿغم----دم حمؾ                          وأما فمـد إفمراب اظمبـقات همالزمد أن حتدد كقع آؽمؿ ، همتؼقل: اؽمؿ إؾمارة

: كصائح ٓ زمد مـفا فمـد اإلفمراب:                                                                اإلفمراب ايمعامة دم طريؼةايم

        ٓزمد أن سمػفؿ معـك اجلؿؾة ايمتل سمريد إفمراهبا ، ٕن اإلفمراب سمازمع يمؾؿعـك                    ,أوٓ

ٓزمد أن حتدد كقع ايمؽؾؿة ايمتل سمريد إفمراهبا هؾ هل اؽمؿ أو همعؾ أو ضمرف                                   ,شماكقا

                                                                                 دد هؾ هذه ايمؽؾؿة معرزمة أو مبـقةٓزمد أن حت ,شمايمثا

                                                                                                       زمعد ذيمؽ زماحلؽؿ اإلفمرايب ) همافمؾ أو مػعقل أو مبتدأ ----(شمؿ سمليت ,رازمعا

                                                                 : هذا اؽمؿ إؾمارة مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ رهمع همافمؾهذا مثؾ : صماء 

                                                                                                                                إلم ايمبقت؟؟   ايمػتكصماء :  أفمرب *

                                                                                                                            صماء: همعؾ ---------مبـل فمعم---------ٓ حمؾ يمف مـ------------

 ايمػتك: -----------مرهمقع وفمالمة رهمعف------------اظمؼدرة فمعم آطمره                                                              

                                                                                                                                                         ؟؟     هذا صماء 

 هذا : اؽمؿ ----------مبـل فمعم-----------دم حمؾ----------همافمؾ
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                                                  كائبا يمؾػافمؾ ,2   عؾ آؽمؿ مرهمقفما أيضا دم ىمالمؽ إذا ىمان :وجت

م سمعرهمف زملكف :  اؽمؿ مرهمقع حيؾ حمؾ ايمػافمؾ زمعد ضمذهمف ، ويتؼدىمقػ أفمرف كائب ايمػافمؾ؟؟  و

(: كائب ايمؾُص ، ف) ايمؾُص ُب رَض يُ  و،ايمؾُص  َب رُضِ مثؾ : :  فمؾقف همعؾ سمتغغم صقغتف زمضؿ أويمف

َب ا) :همافمؾ  هملصؾف غة ايمػعؾ شمؿ ، همتغغمت صق (َيرِضُب ايمرصمُؾ ايمؾَص )، أو  (يمرصمُؾ ايمؾَص رَضَ

                                                                                                                                                                             :اظمثال اجلامعويرهمع زمايمضؿة أو ما يـقب فمـفا، ( ايمؾصوضمؾ حمؾف ) ذف ايمػافمؾ ضُم 

                                         كقن ،  محقن ، ايمساروما، ايمساروم ُت ايمساروما ، ، ايمؽسالم ُق ايمرُسا أذُف،ايمػتك ، ، ُق ايمسار ُيْسَجـ

ب سمـبقف :   دم ايمـطؼ ، وهذا ٓ سملشمغم يمفهذا ومد يؽقن كائب ايمػافمؾ مبـقا ، مثؾ: رُضِ

                                                                                                            ػافمؾ؟؟يمؾإلم كائب  *ضمقل هذا اظمثال

                                                                                                :----------------------------------------------------                                             ساِروَمكْمِ زيد ايم ؿَ صَم رَ 

   مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم كائب ايمػافمؾ؟*

   كقع آؽمؿ فمالمة ايمرهمع كائب ايمػافمؾ إمثؾة

ب اظمزفمجقن   مجع مذىمر ؽمامل ايمقاو  اظمزفمجقن رُضِ

    ايمعؾؿُ  ُس ُيدرَ 

    ايمعامالنِ  مَ ىُمر  

    أطمقك َب ما رُضِ 

    ايمدرُس  ؿَ هُمفِ 

    اظمعؾامُت  ْت رَ ؾُمؽِ 
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                                                                                                                        *ؿمريؼة إفمراب كائب ايمػافمؾ :

                                                                                                                                            همعؾ مغغم ايمصقغة----كائب ايمػافمؾ سمؼقل دم إفمراب ايمػعؾ : إفمراب ومبؾ

                                                                            :اظمثال اجلامع ىمام دم اعرزممايمػافمؾ كائب  إن ىمان شمؿ 

                         (كقمحن ، قن ، ايمساروما، ايمساروم ُت ايمساروما ايمؽسالمُق ،ايمرُسا ،أذُف  ايمػتك ، ، ُق ايمسار ُيْسَجـ)

 آؽمؿ اظمػرد دم أو اظمؼدرة ايمظاهرة ) ايمضؿة مرهمقع وفمالمة رهمعف  يمؾػافمؾ اكائب: دم إفمرازمف سمؼقل

 ,ايمرساق  ,أذُف   –ايمػتك   ,) ايمسارقواظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع ايمتؽسغم ومجع اظممكث ايمسامل

دم مجع اظمذىمر ايمسامل ،وإؽمامء  أو ايمقاو ) ايمسارومان(دم اظمثـك أو إيمػ  ايمسارومات( ,ايمؽسالم

                                                                                                                                                                                                                                                                         (                                         محقك ,) ايمسارومقن اخلؿسة 

، أو  (ُت زمرُضِ )مثؾ :،  كائب ايمػافمؾ مـ إؽمامء اظمبـقة ، ىمايمضؿغم اظمتصؾ)ايمتاء(  وأما إذا ىمان*

، أو اؽمؿ ( هذاب رُضِ  )مثؾ :، ، أواؽمؿ إؾمارة )هق(أي :  (ُب ُيرَض )ايمضؿغم اظمستؼم ، مثؾ : 

ب مرىمبا أو فمددا ،(دم ايمدار ايمذيب رُضِ )مقصقل ، مثؾ :   ، رصمالأضمد فممم  مبـقا مثؾ: رُضِ

، مبـل فمعم ---أو ايمعدد اظمرىمب ايمضؿغم، أو اؽمؿ اإلؾمارة، أو آؽمؿ اظمقصقل :همتؼقل دم إفمرازمف 

 أيـ شمؿ كـظر  ( همتح اجلزأيـ أو، ضمرىمة احلرف إطمغم) ايمضؿ أو ايمـصب أو ايمؽرس أو ايمسؽقن

همعؾ  افمؾقف سمؼدم دم حمؾ كائب ايمػافمؾ وايمسبب أكف همقصمدكاها أهنا ضمؾت ؽمامء اظمبـقة إهذه  ضمؾت

          (                                                                                                                            كائب فمـ ايمػافمؾدم حمؾ رهمع )  ةإذن سمؽقن هذه إؽمامء اظمبـقة ايمسازمؼ مغغم ايمصقغة

ُب مثؾ :                                                                    فمعم ايمسؽقن دم حمؾ رهمع كائب همافمؾ مبـل : هذا اؽمؿ إؾمارة هذا ُيرْضَ
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َب  اظمفؿالن*أىمؿؾ اإلفمرا ب :                                                                                                                                                                                            ؟؟ ُسِ

َب :  مغغم ايمصقغة مبـل فمعم------------- ٓ حمؾ يمف ----------------                   همعؾ ماضرُضِ

                     اظمفؿالن : ------------- مرهمقع وفمالمة رهمعف----------كقازمةفمـ ----------ٕكف-------- 

ـَ اظمػسدان                ؟؟                                                                                                                           ؽُمِج

       ؽُمجـ : همعؾ -------- مغغم ----------- مبـل فمعم---------- ٓ حمؾ يمف ------------              

                      همافمؾ --------- وفمالمة رهمعف---------- كقازمة فمـ--------- ٕكف -----------كائب  اظمػسدان:

                            ؟؟                                                                                              ايمذي رسق ضُمبَِس 

                                                  : -همعؾ-------------مغغم--------مبـل فمعم--------ٓحمؾ----------- بَِس ضُم 

 ايمذي : اؽمؿ-----------مبـك فمعم ---------- دم حمؾ رهمع ------------------

ب                                                                                                                                 يمصا  فممَمَ  ةَ شمالشم  رُضِ

َب  : همعؾ ----------مغغم----------مبـل فمعم----------ٓ حمؾ---------                                                   رُضِ

  حمؾ رهمع-----------------------: فمدد مرىمب مبـل فمعم--------------------- دمة فمممشمالشم
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                                                                                                                                         مبتدأ  ,3    ؽ إذا ىمان :مأيضا دم ىمال وجتعؾ آؽمؿ مرهمقفما

 يمقس ومبؾف همعؾ وٓ ضمرف، ةػقداظمؿؾة اجل زمدايةدم  ايمذي  لكف آؽمؿعرهمف زمسمفمرف اظمبتدأ؟؟  ىمقػ أ

            ، ؿمقٌب  حمؿٌد مثؾ : ايمتل هل) مـ ، إلم ، فمـ ، فمعم ، ف ----(، هماظمثال فمعم اظمبتدأ:  صمر أصقم

                                   مثؾ:  ضمرف أو (صماء حمؿد): أما إذا سمؼدم فمؾقف همعؾ مثؾ ف) حمؿد ( هق اظمبتدأ،

                                                                                                                                                                                                                          :اظمثال اجلامع يرهمع زمايمضؿة أو ما يـقب فمـفااظمبتدأ و ، همال يؽقن مبتدأ (إلم حمؿد كذهب)

                                     ك ىمؾفؿ ممدزمقنقَن أطمقِن ايمطايمباايمطايمب ُت ايمطايمبا ايمقتامك ُب ايمطال ُد أمح ايمػتك ُب ايمطايم

               -رىمة واضمدةٕكف مالزم حلإؾمؽال دم كطؼف ، وهذا ٓ  جمتفد،دأ مبـقا ، مثؾ : أكت اظمبت وومد يليت

 كقع آؽمؿ فمالمة ايمرهمع اظمبتدأ إمثؾة

 مجع مذىمر ؽمامل ايمقاو اظمسؾؿقن تؿعقنجم اظمسؾؿقنَ 

     ممدزمانِ  ايمطايمبانِ 

    أزمقك ؿمقٌب 

    حمجباُت  اظمممـاُت 

    ا ً جمتفد صماء ايمطايمُب 

                                                             *اصمعؾ ىمال مـ هذه ايمؽؾامت مبتدأ دم مجؾة مػقدة؟؟              

أطمقك : ---------------------------------------------------                                                           

            --------------------------------------------------                   اظمعؾؿقن:

  أكت:------------------------------------------------------                                 

     !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديدمثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم اظمبتدأ؟*
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                                                                                                                                   *ؿمريؼة إفمراب اظمبتدأ :

                                                                   ظمثال اجلامع فمعم ايمؼمسمقب :دم هذا ا ىمام : اعرزمم دأباظم إن ىمان سمؼقل 

ىمؾفؿ  كقَن أطمقِن ايمطايمباايمطايمب ُت ايمطايمبا اجلرضمك ُب ايمطال أمحُد مقؽمك ايمػتك ُب ايمطايم)

                                                                                                                (همتؼقل فمـد اإلفمراب:ممدزمقن

همقع مر بتدأم (كقَن أطمقِن ايمطايمباايمطايمب ُت ايمطايمبا اجلرضمك ُب ايمطال مقؽمك ُد أمح ايمػتك  ُب ايمطايم)

أو اظمؼدرة  دم آؽمؿ اظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع ايمتؽسغم ،  ايمظاهرة ) ايمضؿة وفمالمة رهمعف 

أو (  ُت ايمطايمبا  ,اجلرضمك – ُب ايمطال ,مقؽمك  –أمحد   – ايمػتك , ُب ايمطايم) ومجع اظممكث ايمسامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (                                                                                                                            أطمقك ,ايمطايمبقن  ) دم مجع اظمذىمر ايمسامل وإؽمامء اخلؿسة أو ايمقاو ) ايمطايمبان( دم اظمثـك إيمػ

ـُ  )إؽمامء اظمبـقة ، ىمايمضؿغم اظمـػصؾ، مثؾ :اظمبتدأ مـ   وإن ىمان*  ؿمقب( أكا)  ،(قنؿمقب كح

ـَ ايمذ)قصقل ، مثؾ : اظمؽمؿ ٓ، أو ا (قنؿمقب مٓءِ ه)ؾمارة ، مثؾ : اإلأواؽمؿ  أو (قندم ايمدار ؿمقب ي

ايمضؿغم، أو اؽمؿ ) :همتؼقل دم إفمرازمف ، مـ ايمرصمال ؿمقبقن( فممَمَ  أضمَد ايمعدد اظمرىمب ، مثؾ: )

                     ، مبـل فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم) ايمضؿ(---أو ايمعدد اظمرىمب ؿ اظمقصقلاإلؾمارة، أو آؽم

ـُ )  ـَ ايمػتح)  أو (همٓءِ ايمؽرس)  أو (أكا( أو ايمسؽقن) كح                                              (أضمَد فممَم أو همتح اجلزأيـ) ( ايمذي

ظ أهنا ضمؾت دم حمؾ اظمبتدأ ٕهنا أؽمامء صماءت دم أول شمؿ كـظر أيـ ضمؾت هذه إؽمامء اظمبـقة همـالضم

                             (مبتدأدم حمؾ رهمع ) إذن همفذه إؽمامء اظمبـقة  مل يتؼدم فمؾقفا همعؾ وٓ ضمرف، اجلؿؾة اظمػقدة
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                                                                                      يصؾقن؟                                                               اظمسؾؿقن:   * أفمرب 

  اظمسؾؿقن : --------مرهمقع وفمالمة رهمعف-----------كقازمة فمـ---------ٕكف ------------ؽمامل

                                                                                  حمبقزمان                                                                    ايمطايمبان

    ايمطايمبان ----------مرهمقع وفمالمة رهمعف--------- كقازمة فمـ --------- ٕكف----------------

                                                                                                                                                                                           

                      متعؾؿ؟                                                                                                                        أكت

                                                                            : ضؿغم مبـل فمعم----------------دم حمؾ رهمع--------------  أكت

                                ؿمقب؟                                                                                                                    هذا

  حمؾ رهمع -------------دم اؽمؿ-------- مبـل فمعم ---------: هذا

                                                                                                                                                      رصمال دم ايمدار؟    فممَم  أضمَد 

 فمدد مبـل فمعم-------------------دم حمؾ-----------مبتدأ: فممَم  أضمَد 
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                                                                    طمػما ,4:   مرهمقفما أيضا دم ىمالمؽ إذا ىمان  وجتعؾ آؽمؿ*

 اجلؿؾة زمسبب اخلػم  همتؽقن ة مع اظمبتدأذي يتؿؿ ايمػائدايم سمعرف اخلػم زملكف ىمقػ أفمرف اخلػم؟؟ و

                        ! : حمؿد وؽمؽَت  ،همنذا ومؾَت  ؿمقبمثؾ : حمؿٌد  ،هق اخلػم فمـده متت ايمػائدة اظمؽان ايمذيهم ، مػقدة

                                                                                                                                                     ٓ زمد يمؾؿبتدأ مـ طمػمودائام ، متت ايمػائدة " ؿمقب "مل سمتؿ ايمػائدة همنذا ذىمرت اخلػم وهق 

                                        أو ما يـقب فمـفا، اظمثال اجلامع فمعم ايمؼمسمقب دم اظمبتدأ واخلػم معا : ،ايمضؿة اخلػم وجتعؾ دم آطمر*

ُت ايمطقبا) ، (اجلرضمك مقسمك) ،(ٌب أضمبا ُب إؿمقا) ،  (ٌب ايمػتك حمبق) ، (ٌب حمبق ُب ايمطق)

                                                                                                                                                               -(مال وك ذقأطم)،  (نَ قَن حمبقزمقايمطقب)،  (نِ اِن حمبقزماايمطقب)  (ٌت حمبقزما

 سمدريبات                                                                   

 كقع آؽمؿ فمالمة ايمرهمع  اخلػم إمثؾة

       اجلق زمارد

    اظمتعؾؿقن ىمثغمون

    رسمػعتانم ائرسمانايمط

 مـاؽمبا ؟  مبتدأ أو، ضع دم ايمػراغ  طمػما  *

                                                                                                 ايمدكقا --------------------                                                                      ,1

                                                                                                                         ------------------------ مزرفمة           ,2

 !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديد ؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم مبتدأ وطمػم؟مثؾ صقسمقا زم*
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                                                                                                                                   : *ؿمريؼة إفمراب اخلػم

هذا )،  (هذا ايمػتك) ، (ٌب حمبق ُب ايمطق) ىمام دم هذا اظمثال اجلامع:  اعرزمم ػماخل إن ىمان سمؼقل 

ُت اايمطقب) (اجلرضمك مقسمك) ،(ٌب أضمبا ُب إؿمقا) ،  (ٌب ايمػتك حمبق)،  (هذا مقؽمك)،   (يقؽمػ

                                                                                                                         ( همتؼقل دم اإلفمراب:مال وك ذقأطم)،  (نَ قَن حمبقزمقايمطقب)،  (نِ اِن حمبقزماايمطقب)  (ٌت حمبقزما

 وَن ،  ذقحمبقزم  ِن ، احمبقزم    ٌت حمبقزما  سمك ،مق ، ٌب أضمبا  يقؽمػ ، مقؽمك ، ، ايمػتك  ، ٌب حمبق)

دم آؽمؿ اظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف أو اظمؼدرة  ايمظاهرة  ايمضؿة مرهمقع وفمالمة رهمعف  ( طمػممال

   مقسمك،،ٌب أضمبايقؽمػ ، مقؽمك ،   ، ايمػتك  ، ٌب حمبق ) ومجع ايمتؽسغم ، ومجع اظممكث ايمسامل

دم مجع اظمذىمر ايمسامل وإؽمامء اخلؿسة                             أو ايمقاون(  دم اظمثـك) حمبقزما أو إيمػ   (ٌت حمبقزما

                                                                                                                                                                  ذو مال(                                                                                                                      –) حمبقزمقن 

ـُ همِٓء )إمثؾة :  ىمام دم هذه مبـقا إن ىمان اخلػم قلسمؼ و*  ـايمذيأكتؿ )،  ( هذاأكت )،  (كح

                                                                                                                  مساهمرا( فممَمَ  مخسةَ ( )همٓء سمساهمرون

، أو آؽمؿ ( مبـل فمعم ايمسؽقن هذا)  ، أو اؽمؿ اإلؾمارة( مبـل فمعم ايمضؿكحـ)  ايمضؿغم)

ـَ ) اظمقصقل شمؿ  دم حمؾ!!  ( مبـل فمعم همتح اجلزأيـفممَم  مخسةَ أو ايمعدد ) ( مبـل فمعم ايمػتحايمذي

، واخلػم هق  حمؾ اخلػم ٕن ايمػائدة متت فمـده ، همرأيـا أهنا ضمؾت دم سمـظر أيـ ضمؾت سمؾؽ إؽمامء

 (طمػمدم حمؾ رهمع ) إذن هل ايمذي يتؿؿ ايمػائدة مع اظمبتدأ
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                                                                                                                                                 سمدريبات: أىمؿؾ ايمػراغ زماإلفمراب اظمـاؽمب:

             ؟                                                                                                                            حمبقزمانايمطايمبان  

                                                                                  -------مرهمقع وفمالمة رهمعف-----------كقازمة فمـ ----------ٕكف-----------                                                        ايمطايمبان : -----

                                                                                                                                                              كقازمة فمـ-------- ٕكف ----------طمػم -------- مرهمقع وفمالمة رهمعف---------   حمبقزمان

                                                                                                                                                            ؟أكاهذا 

                                                                                       هذا: اؽمؿ----------مبـل فمعم----------دم حمؾ----------مبتدأ                                                                    

                                   ------------- دم حمؾ رهمع  مبـل فمعم-------- مـػصؾ  ------- أكا 

 (يذهبزيد )، مثؾ : ي مبدوءة زمػعؾمجؾة همعؾقة) أسمـبقف : ومد يؽقن اخلػم ايمذي سمتؿ فمـده ايمػائدة *

                                                          (مبارىمةفمؾقمفا  دماج )ي مبدوءة زماؽمؿ ، مثؾ : أو مجؾة اؽمؿقة أ

( وزمعد إفمراب اجلؿؾة إؽمؿقة) فمؾقمفا يذهب) قةايمػعؾ اجلؿؾة زمعد إفمراب دم هذه احلايمة سمؼقل و

هذه اجلؿؾة همقصمدكا !! شمؿ كـظر أيـ ضمؾت سمؼقل :واجلؿؾة إؽمؿقة أو ايمػعؾقة دم حمؾ ، مبارىمة(

   اجلؿؾة دم حمؾ رهمع طمػم :إذن ، أهنا متؿت ايمػائدة مع اظمبتدأ أي ضمؾت حمؾ اخلػم

، و ( دم ايمدارزيد )، مثؾ : ( جروراظمار واجل ) ، و ؾمبف اجلؿؾة اشمـان *وومد يؽقن  اخلػم ؾمبف مجؾة

 )فمـدك( ايمظرف أواجلار واظمجرور) دم ايمدار( )إفمراب همتؼقل زمعد   (فمـدكزيد )ظرف ، مثؾ : ايم

، وهذا  اظمبتدأ ايمظرف أو اجلار واظمجرور متعؾؼ زمؿحذوف طمػمىمام ؽمقليت إن ؾماء اهلل سمؼقل :

                                                                                                                                                                  زمعد  ىمام ؽمتعرف ذيمؽ همقام وصمقزما  ( حمذوفاظمحذوف هق ىمؾؿة ) مستؼر
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                                              ىمان وأطمقاهتا  اؽمؿ –5ىمان :  وجتعؾ آؽمؿ مرهمقفما أيضا دم ىمالمؽ إذا

صار همىمان و أطمقاهتا  دطمؾت فمؾقف  يمؽـاظمبتدأ  هق سمعرهمف زملكف؟؟ أطمقاهتاوىمقػ أفمرف اؽمؿ ىمان و

، وطمػم ىمان هق كػسف  ،ايمسحاب: اؽمؿ ىمانهم،  مـتمَماايمسحاُب ىمان  مثؾ : ،اؽمام يمؽان  وأطمقاهتا

                                                                                                                                                  ىمام دم اظمثال   مـصقزما،وهق: ) مـتمما (  اخلػم طمػم اظمبتدأ ايمذي يتؿؿ ايمػائدة يمؽـ ٓزمد أن يؽقن

: ) ىمان ، أمسك ، أصبح ، أضحك ، ـمؾ ، زمات ، صار ، يمقس ، ما زال ، ما وأطمقات ىمان، هل*

ؽمقاء صماءت زمؾػظ اظمايض أو اظمضارع أو إمر ، مثؾ: ىمان زيد  اكػؽ ، ما همتئ ، ما زمرح ، ما دام (

 ُب ايمطال ، ايمػتك ُب ىمان ايمطايم) واظمثال اجلامع:  ن زيد ضمارضا ، ىمـ ضمارضا،ضمارضا ، يؽق

      ضمارضا(                        تىمـ)، وومد يليت اؽمؿ ىمان مبـقا مثؾ:  (ك ضمارضيـقن أطمقن ايمطايمباايمطايمب ُت ايمطايمبا

 طمػم ىمان وأطمقاهتا اؽمؿ ىمان وأطمقاهتا إمثؾة

 رضمقام اهلل ىمان اهلل رضمقام

   يمطايمبان ممدزمكمِ صار ا

   أصبح ايمطالب كشقطكمَ 

   مازال أزمقك زماومقا

   ايمعؾؿ كقر

          مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿال* 

)هـا فمعم ىمان مع اؽمؿفا واطمػمها؟

 !!(هناية ايمطايمب اجلديد
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                                                                                                            : اؽمؿ ىمان وأطمقاهتا *ؿمريؼة إفمراب

 ايمػتك ،  ، ُب ىمان ايمطايم) اظمثال اجلامع: هذا ىمام دم:  اعرزمم ؽمؿ ىمان وأطمقاهتاا إن ىمان سمؼقل 

   (ك ضمارضيـقأطم ، نقايمطايمب ، ناايمطايمب ، ُت ايمطايمبا ، اجلرضمك، ُب ايمطال يقؽمػ ، مقؽمك ، 

 ، ُت ايمطايمبا ، اجلرضمك ،ُب ايمطال يقؽمػ ، مقؽمك ، ايمػتك ، ، ُب ايمطايم )  همتؼقل دم اإلفمراب:

أو اظمؼدرة دم  ايمظاهرة ) ايمضؿة وفمالمة رهمعف  امرهمقفم اؽمؿ ىمان (كقأطم ، نقايمطايمب ، ناايمطايمب

ايمػتك ،  ، ُب ايمطايم) آؽمؿ واظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع ايمتؽسغم ، ومجع اظممكث ايمسامل

دم  أو ايمقاو   ) ايمطايمباِن(دم اظمثـك أو إيمػ  ( ُت ايمطايمبا ، اجلرضمك، ُب ايمطال يقؽمػ ، مقؽمك ، 

   : ضمارضيـاظمـصقب وطمػم ىمان أطمقك( –) ايمطايمبقن  مجع اظمذىمر ايمسامل وإؽمامء اخلؿسة

                                                                                                                                                                

أو ايمضؿغم اظمستؼم     (ضمارضا ُت ىمـ)ىمان مبـقا ، ىمايمضؿغم اظمتصؾ ) ايمتاء( ، مثؾ : وإن ىمان اؽمؿ *

ؾمارة ، مثؾ : )ىمان اإل، أو اؽمؿ هق، و)زيد يؽقن ضمارضا(  أي :  أكت، مثؾ : )ىمـ ضمارض( أي : 

 فممَم  أضمَد أو ايمعدد ) ىمان دم ايمدار ضمارضا( ايمذي)ىمان  قصقل ، مثؾ :اظمؽمؿ آضمارضا( ، أو  هذا

                                                                                          همتؼقل دم إفمرازمف :                    ؿمايمبا ضمارضا

احلرف إطمغم)  ، مبـل فمعم ضمرىمة---أو ايمعدد ايمضؿغم، أو اؽمؿ اإلؾمارة، أو آؽمؿ اظمقصقل

شمؿ كـظر أيـ ضمؾت هذه  !!!دم حمؾ ( أو همتح اجلزأيـ ايمضؿ أو ايمـصب أو ايمؽرس أو ايمسؽقن

ىمان واطمقاهتا إؽمامء اظمبـقة همسـالضمظ أهنا ضمؾت دم مؽان اؽمؿ ىمان وأطمقاهتا ٕهنا صماءت زمعد 

                                                                                                                                                                                                                                                                          (اؽمؿ ىمانرهمع دم حمؾ )إذن هذه إؽمامء  
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( كاؽمخ)ؽمائر إهمعال مع إضاهمة ىمؾؿة همفل ىمنفمراب  وأطمقاهتا :ؿمريؼة إفمراب أهمعال ىمان وأما *

همعؾ )مايض أو سمؼقل:اؽمام هلا واخلػم طمػما هلا وهلذا  اظمبتل صمعؾتٕهنا كسخت اظمبتدأ واخلػم 

                                                                                                                                  ---كاؽمخمضارع أو أمر ( 

                                                                       ؟؟ جمتؿعكمىمان اظمسؾؿقن همقام يليت:    * أفمرب  ىمان مع اؽمؿفا ،

                                                   -------------ٓحمؾ --مبـل فمعم ------- اؽمخك ىمان : همعؾ ماض

                           -----------ٕكف مجع----كقازمة فمـ----ىمان مرهمقع وفمالمة رهمعف--------اظمسؾؿقن : -------

                                                                                  جمتؿعكم: طمػم ىمان مـصقب وؽمقليت دم اظمـصقزمات

                                                                                         ٕهنا سمريد طمػما   (كاومص)ؽـ أن سمؼقل فمـفا :همعؾ ومم

                                                    جمتفدا؟؟                                                                                                         ىمان هذا  

                                                                                     -------------ٓ--------ىمان : همعؾ---------كاومص مبـل فمعم

                                                            دم حمؾ رهمع----------هذا : اؽمؿ----------مبـل فمعم ----------

                                                                                                            جمتفدا: اؽمؿ ىمان مـصقب زمايمػتحة

                                                                                                                        ؿ + طمػم ىمام سمؼدم: همؽان ايمـاومصة حتتاج إلم: اؽمايمتامة ( ايمـاومصة و)ىمان(ىمان)ضمقل : همائدة

يليت سماما مـ أطمقات ىمان  ،وايمذي فل ايمتل سمؽتػل زمايمػافمؾ يمتعطقـا مجؾة سمامة هم ايمتامةىمان وأما 

ماكػؽ(وىمان  –ما زمرح  –ما دام  –صار  –ـمؾ  –ات زم –أمسك  –أضحك  –أصبح  –هل:)ىمان 

، مثؾ: )سمؽقكت ايمسحاب همؽان اظمطر( أي ضمصؾ إذا صماءت سمامة سمؽقن زمؿعـك) ُوصِمَد أو ضمصؾ(

 –أضحك  –أما ) أصبح  زمعد ) أيـام ، ضمكم ، ضمقثام ، ضمقث ، أداة ذط ( وهل إىمثر جمقئا اظمطر،

سمدل فمعم  همنهنا فمـدما سمؽقن سمامةكم سمصبحقن ، ومثؾ: ، مثؾ: همسبحان اهلل ضمكم متسقن وضمأمسك (
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 ويضحقن ،يصبحقن  يدطمؾقن دم ايمصباح، يؿسقن أي يدطمؾقن دم اظمساء وهؽذا ايمتقومقت

يمق  مثؾ: يدطمؾقن دم اظمساء ، وأما  )ـمؾ ودام( همتلسمقان زمؿعـك زمؼليؿسقن  و ،يدطمؾقن دم ايمضحك

 وايمػعؾ ) صار (زمؿعـك رصمع ـمؾت احلرب يمؽان ايمػـاء

) ىماد،  :: أهمعال اظمؼارزمة ، وهل سمرهمع آؽمؿ وسمـصب اخلػم ومما يعؿؾ فمؿؾ ىمان وأطمقاهتا: همائدة

) زمممط أن يؽقن  أوؾمؽ ، :ىمرب، فمسك ، ضمري أطمؾقيمؼ، أكشل ، أطمذ ، صمعؾ ، ؿمػؼ ، هب 

 أن يـتفل ،  فمسك اهللُ  هيطؾ ، أوؾمؽ ايمقومُت  طمػمها مجؾة همعؾقة همعؾفا مضارع، إمثؾة:ىماد اظمطرُ 

 يـفار --------- يبؽل ، أطمذ ايمبـاءُ  يمػرج ، ذع ايمطػُؾ أن يليت زما
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                                             وأطمقاهتا   إن    طمػم – 6 رهمقفما أيضا دم ىمالمؽ إذا ىمان :وجتعؾ آؽمؿ م

 امأصؾفايمذي  سمعرهمف زملكف ايمذي يتؿؿ ايمػائدة مع إن واؽمؿفا ، ؟؟ىمقػ أفمرف طمػم إن وأطمقاهتاو

أن ) لمرهمقفما ، واخلػم صار طمػما  (اأن وأطمقاهت) اظمبتدأ واخلػم ، هماظمبتدأ صار اؽمام مـصقزما ل

 ايمذي متت زمف ايمػائدة اظمرهمقع ()إن ( هق طمػممـتمُم ، ف ) مـتمُم مثؾ: إًن ايمسحاَب   (اوأطمقاهت

اظمـصقب هق :  (إن  )واؽمؿ  ،وؽمؽت مل سمتؿ ايمػائدة  !!، همؾق ومؾت : إًن ايمسحاب فمـده

ـ  ، ىملن  ، يمقت ، يمعؾ ( هل :وأطمقات إًن دم اظمـصقزمات ،  )ايمسحاب(ىمام ؽمقليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ) إن  ، أن  ، يمؽ

 :سمدريبات

 طمػم إن وأطمقاهتا اؽمؿ إن وأطمقاهتا إمثؾة

   ايمعؾؿ كاهمع إنً 

ـً     جمتفدان ايمطايمبكمِ  يمؽ

   يمقت اظمممـكم متحدون

   جمتفدات يمعؾ ايمطايمباِت 

   أزماك نماضب ىملنً 

                                                              ؟؟دم مجؾة مػقدة  ن وأطمقاهتا*اصمعؾ هذه ايمؽؾامت طمػما ٕ

جمتؿعقن :---------------------------------------------------               

        متعاوكان:-------------------------------------------------------                                                             

 --------------------------------نماضب:-------------------------

 !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديدمثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم إن  مع اؽمؿفا واطمػمها؟* 
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                                                                                                             وأطمقاهتا : (إنً )*ؿمريؼة إفمراب طمػم 

ـ    ، مقصمقدٌ أطماك  ) إن   ىماظمثال اجلامع اعرزمم وأطمقاهتا طمػم إنإن ىمان سمؼقل  إن هذا  ، همتكزيدا  يمؽ

ـ   ، زمؼرٌ إن اجلفال  ،يقؽمُػ   ايمعامؾكمِ  أن   إفمؾؿ،  فمازمداٌت  ايمطايمباِت  ىملن   ، ىمسالمايمطالب  يمؽ

                                                                                                                                                                      سمؼقل دم اإلفمراب: (طمقكأ زيدا ، يمعؾ جمتفدوناظمعؾؿكَم  ، يمقت مريضان

                                                                                                                                                   أطماك(   جمتفدون   مريضان  ،  فمازمداٌت  ، ىمسالم،   زمؼرٌ   ،يقؽمُػ ،  همتك    ، مقصمقدٌ )  

واظمؿـقع مـ  أو اظمؼدرة دم آؽمؿ اظمػرد ايمظاهرة ايمضؿة  مرهمقع وفمالمة رهمعف   وأطمقاهتا طمػم إن

  فمازمداٌت(  ىمسالم ، ،  زمؼرٌ  يقؽمػ، ايمػتك،، مقصمقدٌ ) مكث ايمساملومجع ايمتؽسغم ومجع اظم  ايمٌمف،

                 دم مجع اظمذىمر ايمسامل ، وإؽمامء اخلؿسة  أو ايمقاو مريضان()دم اظمثـك  إيمػ أو مايـقب فمـفا

                                                                                                                                                      (كطمقأ ، جمتفدون) 

أو ايمعدد  ايمضؿغم، أو اؽمؿ اإلؾمارة، أو آؽمؿ اظمقصقل :مبـقا طمػم إن وأطمقاهتا سمؼقل إن ىمان و*

دم  ( أو همتح اجلزأيـ فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم) ايمضؿ أو ايمـصب أو ايمؽرس أو ايمسؽقن امبـق

رهمع ـظر أيـ ضمؾ همستالضمظ أكف ضمؾ دم مؽان طمػم إن وأطمقاهتا إذن ؽمقؽقن دم حمؾ !! شمؿ سمحمؾ

                                                                                                                                                                                                                                                      طمػم إنحمؾ رهمع   هذا اؽمؿ إؾمارة مبـل فمعم ايمسؽقن : اظمزفمجهذا إكؽ مثؾ : ،   طمػم إن

                    ، مجؾة همعؾقة) اي مبدوءة زمػعؾايمذي سمتؿ فمـده ايمػائدة  إًن وأطمقاهتا سمـبقف : ومد يؽقن طمػم*

وومد  ،(مبارىمةفمؾقمفا أو مجؾة اؽمؿقة مبدوءة زماؽمؿ ، مثؾ : )إن دماج   (يذهب ايدز)إًن  مثؾ : 

                                                     ( دم ايمدارزيد  )إًن ، مثؾ ( جروراظمار واجل ) يؽقن اخلػم ؾمبف مجؾة، ومعـك ؾمبف مجؾة اشمـان 

                                                                                                                (فمـدكزيد  )إنً ظرف ، مثؾ :ايمو 

دم هذه احلايمة سمؼقل دم إفمرازمف  إذا ىمان مجؾة اؽمؿقة أو همعؾقة سمؼقل :واجلؿؾة إؽمؿقة أو ايمػعؾقة  و*
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جرور( همتؼقل :ايمظرف أو واجلار واظمأوإن ىمان اخلػم ؾمبف مجؾة ) ايمظرف ،  إن دم حمؾ رهمع طمػم 

                                                                                                                                                                                                                                                إن اجلار واظمجرور متعؾؼ زمؿحذوف طمػم

                                                                                                        :  اهتا، هل*وؿمريؼة إفمراب ضمروف إًن وأطمق

ـً )ضمرف )سمقىمقد وكصب( أو (إًن وأًن )  سمشبقف ضمرف ) (ىملنً ) ضمرف )اؽمتدراك وكصب( أو(يمؽ

                                              ضمرف )متـل وكصب (  (يمقت) ضمرف )سمرصمل وكصب( أو (يمعؾ)وكصب( أو

                                                                                       مبـل فمعم ضمرىمة آطمره ٓ حمؾ هلا مـ اإلفمراب

                                                                                                                ؟نمػقراهلل  ما يليت :   إن * أفمرب

                                                                                  مبـل فمعم------ٓحمؾ-------------كاؽمخ   إن: ضمرف

                                                                                                                                                                                                                     اؽمؿ إن مـصقب وؽمقليت دم اظمـصقزمات اهلل:

                                                 ----ايمظاهرة دم--------------------مرهمقع وفمالمة  ---------نمػقر : طمػم

                                                                                                                               معؾام:أضمد فممم ىملن   اظمعؾؿكم 

: ضمرف كاؽمخ   مبـل فمعم-------ٓحمؾ----------                                                           ىملن 

                                                                                                                               : اؽمؿ ىملن مـصقب وؽمقليت دم اظمـصقزماتاظمعؾؿكم

                                                                                                                                                                                                               أضمد فممم: فمدد مبـل فمعم-----------دم حمؾ -------------طمػم ىملن  

ضمروف ىمؾفا، وسمسؿك إضمرف ايمـاؽمخة ٕهنا سمـسخ اظمبتدأ واخلػمأي سمغغمه همتجعؾ  وإن وأطمقاهتا

                                                                                                       مرهمقفما- واخلػم طمػما هلا مـصقزما اظمبتدأ اؽمام هلا

ـً : يمإلؽمتدراك(  ،  :) إن وأن : يمؾتقىمقد( ومعاكقفا *                                                 ) ىملًن : يمؾتشبقف(   ، ) يمؽ

   ) يمقت : يمؾتؿـل(  ،  )يمعؾ : يمؾؼمصمل(
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                                        طمػم )ٓ( ايمـاهمقة يمؾجـس رهمقفما أيضا دم ىمالمؽ إذا ىمان :وجتعؾ آؽمؿ م    

                                                                                                                            وىمقػ سمعرف طمػمها؟ 

فمؿؾ)إن(  )ٓ( سمعؿؾ ، ضمقثمع اؽمؿفا (ٓ)سمعرف طمػمها زملكف ايمذي يتؿ فمـده اظمعـك زمعد 

اهتا، سمـصب آؽمؿ وسمرهمع اخلػم، زمممط أن يؽقن اؽمؿفا وطمػمها كؽرسمكم، وٓ يػصؾ زمقـفا وأطمق

) نمائب( هماخلػم اظمرهمقع( نمائٌب وزمكم اؽمؿفا هماصؾ، وٓ يسبؼ )ٓ( ضمرف صمر ، مثؾ: )ٓ ؿمايمَب 

                                                                            ومعـك كاهمقة يمؾجـس: أهنا سمـػل ايمًمء هنائقا ، ىمام كػت نمقاب ايمطالب ىمام دم اظمثال ايمسازمؼ

 سمدريبات

 فمالمة ايمرهمع كقع آؽمؿ طمػم ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس إمثؾة

 ايمقاو  مجع مذىمر ؽمامل ضمارضون ٓ ؿمالب فمؾؿ  ضمارضون

    كِم مقصمدانٓ فماِمؾَ 

    ٓ ؿمايمبات مفؿالت

    ٓ زيٌد ضمارٌض 

    اظمـاهمؼ زمال ضؿغم

                                                                          )ٓ( ايمـاهمقة يمؾجـس؟  طمػم اصمعؾ ايمؽؾامت أسمقة

                                                                                         :---------------------------------فمامؾقن

------------------------------------                                                                                        نماهمؾ:

    كازل:------------------------------------                                                                                    

 ىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال فمعم طمػم )ٓ( ايمـاهمقة يمؾجـس؟*اذ
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                                                                                                        :  ؿمريؼة إفمراب ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس

)ٓ( : كاهمقة يمؾجـس مبـل فمعم مع اؽمؿفا وطمػمها  همتؼقل  ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس وأما ؿمريؼة إفمراب

إذا ىمان متؽقن مـ  :إولايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، وأما اؽمؿفا اظمـصقب همقليت كقفمكم : 

ىمؾؿتكم همقؽقن مـصقزما زمايمػتحة أو ما يـقب فمـفا همايمػتحة دم آؽمؿ اظمػرد: ٓ ؿمايمَب فمؾؿ ضمارض 

                                            فمؾؿ ضمارضان ، ،  أو ما يـقب فمـفا مثؾ ايمقاء دم اظمثـك ،مثؾ: ٓ ؿمايمبل 

أن يليت آؽمؿ متؽقن مـ ىمؾؿة واضمدة همقؽقن مبـقا فمعم ما يـصب زمف ، همنن ىمان :  وايمـقع ايمثاين

يـصب زمايمػتحة همقؽقن مبـقا فمعم ايمػتحة مثؾ: ٓ ؿمايمَب ضمارض وإن ىمان مـصقزما زمايمؽرسة كقازمة 

ايمسامل، همقؽقن مبـقا فمعم ايمؽرس ، مثؾ: ٓ صماهالِت ضمارضاٌت ، فمـ ايمػتحة ىمام دم مجع اظممكث 

( مػرد ، مثؾ: ٓ مدرس مؼٌم، ويليت مجؾة، مثؾ: ٓ مدرؽمكم  وأما طمػمها همقليت ىمام يليت طمػم )إن 

                                                                              يؼٌمون ، ويليت ؾمبف مجؾة، مثؾ: ٓ ؿمائر همقق ايمشجرة                                                            

:ومد حيذف اؽمؿ)ٓ( إذا همفؿ مـ ايمؽالم، مثؾ:)ٓ فمؾقؽ( أي ٓزملس فمؾقؽ ، وجيقز أن همائدة

 حيذف طمب )ٓ( إذا همفؿ مـ ايمسقاق، مثؾ: )آمتحان ؽمفؾ ٓ ؾمؽ( أي ٓؾمؽ دم ذيمؽ

ؽمتػفام فمعم)ٓ( ايمـاهمقة يمؾجـس، مثؾ: أٓ ضقَػ صمايمٌس معؽ ، همائدة: جيقز دطمقل مهزة آ

وجيقز سمؽرار ٓ ايمعامؾة، مثؾ: ٓ فمؿَؾ وٓ صمفَد ضائع فمـد اخلايمؼ ، وطمػم )ٓ( إولم حمذوف 

                                                                                                                                                                                                         دل فمؾقف طمػم )ٓ( ايمثاكقة وهق) ضائع(

                                                                                 ايمـاهمقة يمؾجـس                                                                     (ٓ)ايمـاهمقة يمؾقضمدة وزمكم  (ٓ)ايمػرق زمكم : همائدة مفؿة

يمقس ايمتل  كاهمقة يمؾقضمدة  مثؾإذا أراد اظمتؽؾؿ أن يـػل وصمقد ايمًمء ايمقاضمد همؼط همتؽقن )ٓ( 

دم احلؼقبة ، همؼؾؿ واضمد ٓ يقصمد ومؾُؿ سمعؿؾ فمؿؾ ىمان همقؽقن آؽمؿ زمعد )ٓ( مرهمقفما ، مثؾ: ٓ 
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                                                                                                                                      ـ ومد يقصمد أىمثر مـ ومؾؿويمؽ

مثؾ: ٓ ومؾَؿ دم احلؼقبة ، ف)ٓ كاهمقة يمؾجـس وإذا أراد اظمتؽؾؿ أن يـػل  ايمًمء هنائقا ، همتؽقن )ٓ( 

اهمقة يمؾجـس خيتؾػ ػت صمـس مجقع إومالم  وسمعؿؾ فمؿؾ إن وأطمقاهتا إٓ أن اؽمؿ )ٓ( ايمـهـا ك

( ىمام ؽمقليت                                                                                                   إن وأطمقاهتا)فمـ زماومل أؽمامء 

مـ طمالل كطؼ اظمتؽؾؿ همنذا رهمع اظمتؽؾؿ ـاهمقة يمؾجـس *وسمػرق زمكم )ٓ( ايمـاهمقة يمؾقضمدة ، و)ٓ( ايم

همفق يريد ايمـاهمقة ايمتل مثؾ يمقس  ، وإذا كصب آؽمؿ  زمعد ٓ همفق يريد )ٓ ( ايمـاهمقة  (ٓ)آؽمؿ زمعد 

  يمؾجـس 

        ايمـاهمقة يمؾجـس دم هذا اظمثال: ٓ رصمٌؾ  دم ايمشارع                        (ٓ)ايمـاهمقة يمؾقضمدة إلم ( ٓ )*ضمقل 

 ج: ٓ -------------- دم ايمشارع  

، مثؾ: ٓ رصمٌؾ ضمارضا                                                                  ؿمريؼة إفمراب اؽمؿ ٓ ايمـاهمقة يمؾقضمدة  

ٓ: ضمرف كػل مبـل فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، يػقد كػل ايمرصمؾ ايمقاضمد همؼط ٕكف ومد 

اشمـكم أو شمالشمة  وسمعؿؾ فمؿؾ يمقس دم ايمـػل ايمتل سمعؿؾ فمؿؾ ىمان سمرهمع آؽمؿ وسمـصب  يؽقن هـاك

اخلػم ، رصمؾ: اؽمؿ ٓ مرهمقع وفمالمة رهمعف ايمضؿة ايمظاهرة دم آطمره                                                     

 ضمارضا : طمػم ٓ مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة دم آطمره  
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                                                                                                                         ٓ ر صمؾكِم ضمارضان  فمراب:      إ مثال 

: كاهمقة يمؾجـس مبـل ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، يػقد كػل صمـس مجقع ايمرصمال ٓ واضمد وٓ أىمثر ٓ

                                                                                                                ا سمـصب آؽمؿ وسمرهمع اخلػم إٓ أن اؽمؿفا يؽقن مبـقا فمعم ما يـصب زمفسمعؿؾ فمؿؾ إن وأطمقاهت

اؽمؿ ٓ : اؽمؿ ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس مبـل فمعم ايمقاء ) ٕن اظمثـك يـصب زمايمقاء( دم حمؾ كصب رصمؾكمِ 

                                                                                                                                 ايمـاهمقة يمؾجـس 

 : طمػم ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس مرهمقع زمايمـقن كقازمة فمـ ايمضؿة ٕكف مثـكضمارضانِ 

 سمدريبات

 اؽمؿ ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس اؽمؿ ٓ ايمـاهمقة يمؾقضمدة إمثؾة

 ؿمايمَب   ٓ ؿمايمَب دم اظمدرؽمة

   ٓ رصمٌؾ دم ايمسقق

   ٓ فمامَؾ دم اظمصـع

   ٓ فَماِمٌؾ دم اظمصـع

   ٓ ضباَط دم اظمعرىمة

ـَ                                                                                                        أىمؿؾ إفمراب ما يليت: ٓ مدطمـقَن مقصمقدي

ٓ : ضمرف--------مبـل فمعم ---------ٓ حمؾ يمف ----------                                                                 

مدطمـقن: اؽمؿ ٓ ايمـاهمقة يمؾ----------مرهمقع وفمالمة رهمعف ------------ كقازمة فمـ ايمضؿة 

                                                                                                                     ٕكف----------                 

ـَ : ------------ٓ ايمـاهمقة يمؾ----------مـصقب وفمالمة كصبف------------                                     مقصمقدي



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
74 

 
  

                                                                                                              --------كقازمة فمـ -----------ٕكف ---

 طمـكم أو اشمـكم(دهـا كاهمقة يمؾجؿع همؼد يؽقن هـاك واضمد مـ اظم (ٓمعـك اظمثال) 

 أىمؿؾ إفمراب ما يليت: ٓ مدطمـكَم مقصمقدونَ 

---------ٓ حمؾ يمف ----------                                                                  ٓ : ضمرف--------مبـل فمعم

مدطمـكَم: اؽمؿ مبـل فمعم -------  دم حمؾ ---------- اؽمؿ  ٓ ايمـاهمقة يمؾ----------                          

كصبف------------                                     مقصمقدوَن : ------------ٓ ايمـاهمقة يمؾ----------مـصقب وفمالمة

 كقازمة فمـ -----------ٕكف -----------

 معـك اظمثال )ٓ(  هـا كاهمقة جلـس اظمدطمـكم همال يقصمد مـفؿ أضمد ٓ واضمد وٓ أىمثر(
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 الشماكقا: اظمرهمقفمات مـ إهمع                                                        

                                                      ؟؟                                                                    زمف متك أرهمع ايمػعؾ اظمضارع إذا سمؽؾؿت

ومـ هذه  ( ىمل،  إذن،  أن، ) يمـ ومـ هذه ايمـقاصب وٓ صمازم ،سمرهمعف إذا مل يسبؼف كاصب،

أو اظمؼدرة، ، ُب ،مثؾ : يذه ايمظاهرة  (  همؼمهمعف زمايمضؿة ٓ ايمـاهقة،  ٓم إمر،  ظما، مل) اجلقازم، 

،ايمعامالن  نيذهبق مثؾ :ايمرصمال ،همنذا ىمان مـ إهمعال اخلؿسة همؼمهمعف زمثبقت ايمـقن كمثؾ : خيش

    كمأكِت سمذهب ،نيذهبا

 *ضمقل هذه إهمعال اظماضقة إلم أهمعال مضارفمة دم مجؾة مػقدة؟؟ 

                                                                    : -----------------------------------------------------         َذَهَب  

وا  :------------------------------------------------------ضَمرَضُ

 !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديدمثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم همعؾ مضارع مرهمقع؟ *

 إمثؾة اظمضارع اظمرهمقع فمالمة ايمرهمع

شمبقت ايمـقن  يلىمؾقن ايمطعامايمعامل  يلىمؾقن   

 يذهب أطمقك إلم ايمعؿؾ  

 ايمطايمبان حيبان ايمعؾؿ  

يا هـد سمؽتبكم ايمدرس هؾ أكِت      

 ايمبستان مثؿر  

ايمطايمب ممدب     
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                                                                                                                                              :*ؿمريؼة إفمراب ايمػعؾ اظمضارع

) ايمضؿة المة رهمعف صمازم وفمكاصب و يتؼدم فمؾقف ٕكف مل   امرهمقفم امضارفم همعال : دم إفمرازمف سمؼقل

                                                                                                     يمـقن( شمبقت ا لأو اظمؼدرة (أو ما يـقب فمـفا وه ايمظاهرة

خيشك : همعؾ مضارع مرهمقع يمتجرده مـ ايمـاصب واجلازم وفمالمة رهمعف   -رزمفاظمممـ  خيشكمثؾ : 

                                                                                                                                                                                 ايمضؿة اظمؼدرة اظماكع مـ ضفقرها ايمتعذر

                                          ؟؟                                                                        زيد  يسعك* أفمرب ايمػعؾ  اظمضارع : 

  مرهمقعيمتجرده مـ ----------و ------------- مرهمقع---------: همعؾ يسعك

                                                                                            فمعم آطمره -------------يمضؿة--------اوفمالمة

 رهمقع وفمالمة رهمعف---------ايمظاهرةزيد: --------م
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هذا آطمتبار، همنن  همنيمقؽ ذيمؽ دم ايمؽالم؟؟ إن ىمـت همفؿت  ايمؽؾؿة عُ همَ متك سمرَ  أنهؾ همفؿت 

                                                                                                                                                                             اطمتبار                   ؟؟  ة راصمعاظمهملفمد  أطمطلت 

 ممحزمؼ إزمقاب فمؾقفؿ ، ويبدأ اظمعؾؿ دار احلديث مػتقضمة ، ضمقث يدطمؾ ايمطالب همقفا، وسُمغؾ

                                                                               ، همال صعقزمة ضماصؾة دم ايمدرس- ؽمفؾايمدرس  أنً وايمسبب ايمدرس ، همؽان ايمطالب مرسوريـ ، 

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ اظمرهمقفمات أسمقة؟*

                                                                                              ----مبتدأ: ----------------            ------: ---------------   همافمال

                                                                            ؾػافمؾ: ------------------كائبا يم    -----طمػما: -------------------

                                                                                                            -----------------: -   ؟؟  ىمان اؽمؿ  همقفما: ------------------همعال مضارفما مر

                                                                                          طمػم ) ٓ( ايمـاهمقة يمؾجـس:--------------  --------------------------: ---  إن ؟؟  طمػم

 اضبط أواطمر ايمؽؾامت اظمرهمقفمة زمعالمة ايمرهمع دم ايمؽالم ايمسازمؼ؟؟ *اإلفمراب ايمصامت ايمتشؽقؾ:

                                      أرهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ مع مالضمظة ايمـطؼ زمايمتشؽقؾ ايمذي ومؿت زمف؟؟ *

                                                                                                                                  !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديد

                                                               مع ايمـظر دم ايمؽالم ايمسازمؼ يمتعرف إفمراهبا؟؟ *أىمؿؾ اإلفمرازمات أسمقة 

---                                    -----------ايمظاهرةهمقع وفمالمة رهمعف-------------مرايمطالب : -------- ,

ايمظاهرة دم --------------                                         ايمضؿةرهمقع ---------------مإزمقاب : ---------- –

حمؾ يمف مـ ------------                                      ٓمبـل فمعم ------------كاومص : ىمان ---------ىمان ايمطالب  –

 -----دم آطمره مرهمقع وفمالمة رهمعف-----------ايمطالب : ----------- 
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اكتفقـا مـ اظمرهمقفمات وومبؾ أن كذىمر اظمـصقزمات  كذىمر ايمـؽرة واظمعرهمة ، ٕن ايمـحاة يؼقيمقن دم 

                                                  ومقهلؿ كؽرة أو معرهمة معـك  ٓ زمد أن سمػفؿ د أن سمؽقن كؽرة ،همؿـ أصمؾ ذيمؽزمعض اظمـصقزمات ٓ زم

                                                                                                                                             ايمـؽرة                                      -                                                                  أوٓ:  

                                                                          ىمقػ أفمرف زملن هذا آؽمؿ كؽرة؟؟                                                           

و أيضا ٓ يدل ( دم أويمف لأر وهق: أن يؽقن آؽمؿ طمايمقا مـ )عرف زملن هذا آؽمؿ كؽرة، زملمسم

، وأما إذا ( دم أويمف، وٓ يدل فمعم رصمؾ زمعقـفلأ، همرصمؾ طمارم مـ ) رصمؾمثؾ : فمعم رء معكم- 

  ---دل فمعم رء زمعقـف همال يؽقن كؽرة ضمتك وإن ىمان طمايمقا مـ ) أل( مثؾ إفمالم: زيد ، ضمارث

                                                                                                       *اصمعؾ هذه ايمـؽرات دم مجؾة مػقدة ؟؟

                                                                                     -----------------------------زماب : ----------------------

                                                         -----------------------------ؿمالب: ----------------------

                                                                          ؟كؽرة مػقدا مشتؿال فمعم اذىمر مثآ صقسمقا  *

 ايمـؽرة ٕمثؾةا

 ٓ سمقصمد كؽرة صماء ايمطايمب اظمجتفد

  رأيت صماهال جيادل

  هذا ومؾؿ يؽتب

  اؽمتؿعت إلم ىمؾؿة

  رأيت ؿمايمبا حيػظ

  اىمتازمأضمرضُت  
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                                                 اظمعرهمة                                                                                                                      

                                                                      ىمقػ أفمرف آؽمؿ زملكف معرهمة؟؟                                                           

           وهل : ايمتل سمدل فمعم رء معكم ، إذا ىمان هذا آؽمؿ واضمدا مـ هذه  إكقاع ايمستة فسمعرهم

                   هـ ( ،  هؿ هق ، هل ، مها ، ،  ـَ تُ ، أكْ  ، أكتؿ ، أكتام ، أكِت  ، أكَت  ، كحـ ايمضامئر : ) أكا ,1

                 ؿ : وهق مادل فمعم اؽمؿ زمعقـف ، مثؾ: زيد ، هماؿمؿة ، مؽة ، شمؼقػ ، ايمؼصقاء (ؾَ ايمعَ  ,2

                                                                   ء اإلؾمارة : وهل )هذا ، هذه ، هذان ، هاسمان ، همٓء (أؽمام ,3

                                 إؽمامء اظمقصقيمة:وهل)ايمذي، ايمتل ، ايمؾذان ، ايمؾتان ، ايمذيـ ،ايماليت ،ايمالئل( –4

                                                        رصمؾ ايمل(، مثؾ: أايمتل دطمؾت فمؾقف )ل( : أي أآؽمؿ اظمحعم ب) , 5

أضقػ إلم اظمعرهمة ايمذي هق  ( معرهمة ٕكفنمالمزيد ، ف) نمالماظمضاف إلم اظمعرهمة: مثؾ:  ,6

                                          أما إذا أضقػ إلم كؽرة همفق زماق ىمام هق كؽرة، مثؾ: نمالم رصمؾ) زيد (ايمعؾؿ

 كقفمفا اظمعرهمة إمثؾة

 اؽمؿ إؾمارة هذا هذا ىمتاب مػقد

   أكت ؿمايمب جمتفد

   صماء ايمذي يذاىمر زمـشاط

   ذهب وصمع ايمرأس

   همفؿ حمؿد

   صماء فمامؾ مزرفمة 

 اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم معرهمة؟  * 
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هذا آطمتبار ،   إن ىمـت فمرهمت ذيمؽ ، همنيمقؽىمقػ سمػرق زمكم ايمـؽرة واظمعرهمة ،  أنهؾ فمرهمت 

 ؟؟ راصمعةوإٓ هملفمد اظم

 اطمتبار                                                                            

 س : ضع دائرة فمعم ايمـؽرة همؼط؟؟

ضمؼقبة ، ) هذا ، هل ، أكا ، ىمتاب ، ايمذي ، ؽمؼػ ،مها ، هذان ، زيد ، حمؿد ، اظمديـة ، دماج   

 مؼص ، ؽمؽكم ، مصحػ ، طمايمد ، فمؿر ، ايمرصمؾ ، اظمعؾؿ ، زماب ، رسير (

 ايمـؽرات إلم معرهمة دم مجؾة مػقدة؟؟ هذه *ضمقل 

هذه اجلبال آية مـ آيات اهلل ايمؽقكقة                                                                                       صمبال :

                                                                                                                                                                  -----------------------------------------------معاهد:-------

-------------                                                                             ؾمجر :------------------------------------------

 ---مطر:------------------------------------------------------

  

 

 

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
81 

 
  

 اظمـصقزمات

 وومبؾ أن كلطمذ اظمـصقزمات كلطمذ زمداية فمالمة ايمـصب:  

 اظمقاضع أسمقة : وسمؽقن دم  (ايمػتحةوفمالمة ايمـصب إصؾقة )*

                                                                            اظمضارع اظمعرب اظمسبقق زمحرف كاصب                                               ,1

                                                                                                                                                اظمػرد   آؽمؿ  ,2

                                                                                                                                                                                آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف ,3

                                                                                                                                                                  مجع ايمتؽسغم   ,4

                                                                       ةكقازمة فمـ ايمػتحوأما مجع اظممكث ايمسامل همقـصب زمايمؽرسة *

                                                                                                 ِت ايمطايمبا  ايمقتامك َب ايمطال يقؽمَػ  ايمػتك  َب ايمطايم  عؾؿُ اظم َب يمـ يرض  اظمثال فمعم ايمؼمسمقب :

                                                      ويـقب فمـ ايمػتحة مـ احلروف :                                                                                     *

                                                                                              ضمذف ايمـقن دم مضارع إهمعال اخلؿسة اظمسبقومة زمـاصب ,1

                                                                            ايمقاء دم اظمثـك ومجع اظمذىمر ايمسامل                                                            ,2

                                                                                                    إيمػ دم إؽمامء اخلؿسة  ,3

    ىمؿا أطمكمَ  ايمطايمبكمِ سمرضزما سمرضزمقا ايمطايمبسمرضيب ظمثال فمعم ايمؼمسمقب : يمـ ا

 اذىمر فمالمة ايمـصب إصؾقة، وما يـقب فمـفا، مع ذىمر إمثؾة مـ ضمػظؽ؟؟*
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                                                                                                                                                     ، همـجعؾ آؽمؿ مـصقزما أشمـاء ايمـطؼ إذا ىمان :   ات مـ إؽمامءأوٓ : اظمـصقزم 

                                                                    مػعقٓ زمف –1.                                               

                                                                                   ىمقػ أفمرف اظمػعقل زمف؟؟                                                                  و

مثؾ:  ،هماإلشمباتكػقا أو إشمباسما،  ظمػعقل زمف زملكف آؽمؿ اظمـصقب ايمذي يؼع فمؾقف همعؾ ايمػافمؾ،سمعرف ا

                                                                                                                                                                               مػعقل زمف ،  دم احلايمتكم ( ايمتػاضمةَ ، ف )   ايمتػاضمةَ مثؾ : ما أىمؾ زيد  ـػلايمو ايمتػاضمةَ أىمؾ زيد 

                     ك اأطم كمَ ايمطايمبكِم ايمطايمب ِت ايمطايمبا ايمؽسالم َب ايمطال يقؽمَػ  ايمػتك  َب ايمطايم : رضب اظمعؾؿُ اظمثال

وهذا ٓ سملشمغم يمف دم ايمـطؼ ورىمز فمعم ،  هذا زمُت سمـبقف: ومد يؽقن اظمػعقل زمف اؽمام مبـقا ، مثؾ : رض

                                                                    -ايمذي سمتغغم همقف فمالمة ايمـصب ظمػعقل زمف اظمعرب اظمـصقبا

   فمالمة كصبف اظمػعقل زمف إمثؾة

 ايمػتحة ايمطايمب اظمعؾؿ ايمطايمَب  ؿ فمؾ    

   همتح حمؿد ايمبازمكمِ 

   ايمطالَب  وفمظ اظمعؾؿُ 

   رضزمُت اظمزفمجكمَ 

   أزماك أىمرمُت 

                                                  ؟؟ اصمعؾ ىمال مـ هذه ايمؽؾامت اظمرهمقفمة مػعقٓ زمف دم مجؾة مػقدة * 

                                                     أزمقك :----------------------------------------------------                         

          :-------------------------------------------------                                                                           اظمزفمجقنَ 

                                                                                                                                                                                                             !!(هـا هناية ايمطايمب اجلديد)  فمعم اظمػعقل زمف اظمـصقب؟مشتؿال  اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا  *
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                                                                                                                              :*ؿمريؼة إفمراب اظمػعقل زمف

يقؽمػ  ايمػتك  َب ايمطايم اظمعؾؿُ  زار) : ىمام دم هذا اظمثال اجلامع معرزما آؽمؿ اظمػعقل زمف ىمانإن *

(                                                                                             َػ يقؽم كاأطم كمَ ايمطايمبكِم ايمطايمب ِت ايمطايمبا اجلرضمك َب ايمطال مقؽمك

 كمَ ايمطايمبكِم ايمطايمب ِت ايمطايمبا اجلرضمك َب ايمطال يقؽمػ مقؽمك ايمػتك  َب ايمطايم) :دم اإلفمراب همتؼقل

واظمؿـقع  دم آؽمؿ اظمػرد ، ؼدرة واظمأ ايمظاهرة ايمػتحة وفمالمة كصبف مػعقل زمف مـصقب ( كاأطم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( اجلرضمك  َب ايمطال   يقؽمػ مقؽمك ايمػتك  َب ايمطايم) يمتؽسغمومجع ا مـ ايمٌمف

دم اظمثـك ومجع  أو ايمقاء ( ِت ) ايمطايمبادم مجع اظممكث ايمسامل  ايمؽرسة وهل أو ما يـقب فمـ ايمػتحة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( كا)  اطم دم إؽمامء اخلؿسة أو إيمػ ( كمَ   ايمطايمبكمِ ) ايمطايمبظمذىمر ايمساملا

أو ( ف، رضزم ؽ، رضزم لرضزمـ )، :اظمتصؾ اظمػعقل زمف مـ اظمبـقات ، ىمايمضؿغم وإن ىمان*

ؽمؿ آ، أو  (هذا رضزمُت )ؾمارة مثؾ : اإلؽمؿ اأو   ( ،إياك رضزمُت : ) ، مثؾايمضؿغماظمـػصؾ

                                                                                                   مفؿال( فممَمَ  أضمَد أو ايمعدد اظمرىمب ) رضزمُت  (قرَسَ  ايمذي رضزمُت )قصقل ، مثؾ : اظم

أو اؽمؿ  ،اؽمؿ إؾمارة أو ،ضؿغم (  أضمَد فممَمَ  – ايمذيْ    ,هذْا   ,)إياَك :  فتؼقل دم إفمرازمهم

شمؿ كـظر دم أي حمؾ ومؽان ،  أو همتح اجلزأيـمبـقا فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم (---أو فمدد مقصقٓ

وصمدكا هذه إؽمامء اظمبـقة  همقصمدكا أهنا ضمؾت دم مؽان اظمػعقل زمف وايمسبب أن هذه إؽمامء اظمبـقة 

  كصب  حمؾ) فل دمهمدائام مـصقب وومع فمؾقفا  همعؾ ايمػافمؾ إذن همفل دم حمؾ كصب ٕن اظمػعقل زمف 

                                                                                                           (مػعقل زمف
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                                                                                                    اظمزفمجكمَ : رضب زيد   أفمرب ما يليت *

                                              رضب: همعؾ--------مبـل فمعم--------ٓ حمؾ يمف-----------

زيد:-------مرهمقع وفمالمة رهمعف----------ايمظاهرة                                                                             

                      : ---------مـصقب وفمالمة كصبف------كقازمة فمـ ------ٕكف مجع -----------  جكمَ اظمزفم

                                                                                                                                    اظمممـاتوفمظُت 

-مبـل فمعم---------ٓ حمؾ--------------                                                                    وفمظ: همعؾ-----

                                                                                                                                    وايمتاء: ضؿغم متصؾ مبـل فمعم---------دم حمؾ رهمع-------------

 ----------: ------------مـصقب وفمالمة كصبف-----------كقازمة فمـ -------------ٕكفاظمممـات

                                                                                                                                                   زيدا؟ كصح حمؿد

                                                      زيدا مػعقل زمف------- وفمالمة-------- ايمػتحة------------ دم آطمره

                                                                                                                                                  ؟  ؽكصحت

                                           ايمؽاف: ضؿغم--------مبـل فمعم------------ دم حمؾ ---------مػعقل زمف

                                                                                                                                                                  هذا؟كصحُت 

                                                                       هذا اؽمؿ-------- مبـل فمعم----------- دم حمؾ-------- مػعقل زمف

                                                                                                 ؿمايمبا                                       أضمد فممم فمؾؿت 

 أضمد فممم: فمدد مبـل فمعم-----------------دم حمؾ-----------مػعقل زمف
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 "ـمرهما  "مػعقٓ همقف   –2 جتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:و

                                                                                                                     ىمقػ أفمرف اظمػعقل همقف ) ايمظرف( ؟؟   و 

 سمعرهمف زملكف زمان أو مؽان وومقع ايمػعؾ، همنذا ذىمرت زمان أو مؽان وومقع ايمػعؾ هماصمعؾف مـصقزما

(   صباضما( : ـمرف مؽان، و)همقَق أن ) ، همالضمظصباضَما اجلبِؾ  همقَق يمساكؽ  مثؾ : ذاىمَر حمؿٌد  فمعم

                                  اجلبؾ همقق( اجلقاب : ؟ذاىمر )أيـزمايمسمال فمـف ب  ؽانوسمعرف ـمرف اظم  زمانـمرف 

                                            صباضماً ( اجلقاب: ؟ذاىمر متكوسمعرف ـمرف ايمزمان زمايمسمال فمـف ب )

 سمدريبات                                                                     

 "ايمظرف  "اظمػعقل همقف  إمثؾة

 همقق ومرأت ايمؼرآن همقق اجلبؾ

  ذاىمرت ايمعؾؿ مساءً 

  هذه ؾمجرة

  ؽماهمرت زمايمسقارة ـمفراً 

  ايمباب فمـدوصمدت اظمػتاح 

  ؽملصؾ ايمبقت إن ؾماء اهلل زمؽرةً 

قف مـاؽمب؟؟                                                                                   *أىمؿؾ ايمػراغ زمقضع مػعقل هم  

                                                                                                      صعدت فمعم ايمطائرة-------------- ,

                                                                                                           ذهبت صباضما ----------ايمقادي ,

 !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد ؟؟فمعم اظمػعقل همقف ) ايمظرف (مشتؿال اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا *
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                                                                                                                  *ؿمريؼة إفمراب اظمػعقل همقف:

 ـمرف مؽان أو ـمرف زمان وإن ؾمئَت ومؾت:  مػعقل همقف : معرزما همتؼقل إذا ىمان اظمػعقل همقف 

                                                                                                                                                                            ،  مـصقزما وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة دم آطمره

 ـمرف زمان( مـصقزما وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة  : ـمفرا : مػعقٓ همقف ) ـمفرامثؾ : ؽماهمرُت 

مالزمة  وهل أيمػاظ معؾقمة سمؽقن،ة ايمظروف سمؽقن مبـقٕن زمعض  مبـقا اظمػعقل همقف  وإن ىمان*

 مثؾ : صمؾست أَن  ---(،  ، ومطُ  ، إذا ، إذ ، ذاَت  أنَ  ضمقُث ، أمِس ، (حلرىمة واضمدة ، مثؾ 

ـمرف زمان مبـل فمعم  ايمػتح  شمؿ سمـظر أيـ ضمؾ همسـالضمظ أكف ضمؾ دم حمؾ  همتؼقل دم إفمراب)أن(

                                                              يمسمال : متك صمؾست؟اظمػعقل همقف اظمـصقب ٕكف يؼع صمقاب 

                                                                                                                                              إذن هق دم حمؾ كصب  (أن)اجلقاب : 

                                                                                                                  صمؾسَت قُث ضمصمؾسُت :  مثال آطمر

    دم حمؾ كصب همتؼقل دم إفمرازمف: ضمقث :ـمرف مؽان مبـل فمعم ايمضؿ

                                                                                                    ايمباب همققوصمدت اظمػتاح :  *أفمرب

                                                            ---------ايمظاهرة فمعم---------مـصقب وفمالمة كصبفهمقق : -----------

                                                                                                                                                       أمسِ ؽماهمرُت 

     : ـمر ف----------مبـل فمعم ------------ دم حمؾ---------------  أمسِ 
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                                                                  مػعقٓ ٕصمؾف  ,3ا إذا ىمان:         وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيض

                                                                                  ىمقػ أفمرف اظمػعقل ٕصمؾف ؟؟                                                              و

                                                                  يمؽ حمبةً سمعرهمف زملكف يؽقن ؽمببا يمقومقع ايمػعؾ ، مثؾ: ومدمُت 

                                                      زمايمسمال فمـف ب)ظماذا ومدمَت(؟؟ اجلقاب : حمبًة يمؽ ذيمؽو

 سمدريبات                                                                        

ؾفاظمػعقل ٕصم  إمثؾة 

 ذهب حمؿد ضاضمؽا ٓ يقصمد

 ذاىمر حمؿد ضمبا دم ايمـجاح 

 زرسمؽ سمؼديرا يمؽ 

 صماء ايمطايمب همرضما 

 يػر ايمعدو ضمذر اظمقت 

 ؟؟دم مجؾة مػقدة هذه ايمؽؾامت مػعقٓ ٕصمؾف مـ ىمال اصمعؾ*

                                                              اضمؼماما :------------------------------------------------                          

                                                                             إصمالٓ:---------------------------------------------------                                                                   

 أىمؿؾ ايمػراغ زمقضع مػعقل ٕصمؾف مـاؽمب؟*

                                                                                                   أىمؾُت ايمطعام --------------- مـ اظمرض ,

 !!(ديد) هـا هناية ايمطايمب اجل*اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال  فمعم اظمػعقل ٕصمؾف؟؟ 
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         :                                                                                                                            *ؿمريؼة إفمراب اظمػعقل ٕصمؾف

                                                                                ،  أن سمؼقل: مػعقٓ ٕصمؾف مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة

                                             ٕصمؾف مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة مػعقل يمؾتؼقى: ؿمؾبا: ؿمؾبامثؾ : سمعؾؿُت 

                                                                           ؟؟   حمبة *أفمرب اظمػعقل ٕصمؾف همؼط : زار حمؿد أطماه 

زار: همعؾ-------مبـل فمعم-------ٓ-------------------                                                                      

              حمؿد: ---------مرهمقع وفمالمة رهمعف----------ايمظاهرة                                                               

أطماه: -------------مـصقب وفمالمة كصبف--------------كقازمة فمـ---------ٕكف-----------       

                                                                                                           وأخ مضاف واهلاء مضاف إيمقف ىمام ؽمقليت ذيمؽ دم درس  اإلضاهمة

 حمبة :-----------مـصقب وفمالمة كصبف--------ايمظاهرة---------
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                                                               مػعقٓ معف:,4        وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:

                                                                                                                    ىمقػ أفمرف اظمػعقل معف؟؟                                           و

                                                         سمعرهمف زملكف اؽمؿ مـصقب يتؼدم فمؾقف : همعؾ شمؿ  همافمؾ شمؿ واو زمؿعـك)مع(                  

أي ؽمار زيد  ايمؽتاب ،مثؾ: ؽمار زيد و ، ذا : همعؾ + همافمؾ + واو زمؿعـك ) مع ( + اظمػعقل معفهؽ

( : مػعقل معف ٕن ايمؽتاب ٓ يسغم، أما مثؾ : ؽمار زيد وطمايمد ، همنن ايمؽتاب، ف ) ايمؽتابمع 

 -  ويؽقن معطقهما فمعم زيد طمايمد يمقس مػعقٓ معف ٕكف يسغم

 سمدريبات                                                                    

   اظمػعقل معف  إمثؾة

 ايمطائرة  ؽماهمر زيد وايمطائرة    

  ايمدكقا زائؾة

  ومػز حمؿد واخلشبة دم اظماء

  ذاىمر طمايمد واظمصباح 

  حمؿد وؽمعد دم ايمطائرة

   أىمؾ زيد وفمقم

 قدة؟؟هذه ايمؽؾامت مػعقٓ معف دم مجؾة مػ مـ ىمال اصمعؾ*

                    ايمشؿس :-------------------------------------------------                                                                     

                                                                  ----------------------------ايمؼؿر :------------------------

                                                                               !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد فمعم اظمػعقل معف؟؟ مشتؿال اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا* 
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                                                                          :                                                      *ؿمريؼة إفمراب اظمػعقل معف

                                                            معف مـصقزما وفمالمة كصبف ايمػتح                    أن سمؼقل : مػعقٓ

                                 حمؾ يمف مـ اإلفمراب فمعم ايمػتح ٓ امبـق (مع)*وسمؼقل دم إفمراب ايمقاو : ضمرهما زمؿعـك 

                         : ايمقاو  ضمرف زمؿعـك مع مبـل فمعم ايمػتح ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ،وايمـفر مثؾ : رسُت 

                                                                                      ايمـفر : مػعقل  معف مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة

                                                                                                   ؟؟واظمصباح ذاىمر أطمقك*أفمرب  : 

                                                                           ذاىمر: همعؾ--------مبـل فمعم-----------ٓ ----------

                                                                                                              أطمقك: --------مرهمقع وفمالمة رهمعف----------كقازمة فمـ---------ٕكف------------

                                                                          ------------مبـل فمعم-----------ٓ--- ايمقاو: ضمرف زمؿعـك --------

                                                                       ------- --ايمظاهرة----------وفمالمة كصبفمـصقب اظمصباح : مػعقل -----
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 مػعقٓ مطؾؼا ,5             صقزما أيضا إذا ىمان:ـوجتعؾ آؽمؿ م

                                                                                                       ىمقػ أفمرف اظمػعقل اظمطؾؼ؟؟                                                 و

سمعرهمف زملكف اؽمؿ مـصقب ملطمقذ مـ كػس ضمروف ايمػعؾ اظمتؼدم دم ايمغايمب ، مثؾ :  صمؾس حمؿد 

                                                                                                                   صمؾس(  مػعقل مطؾؼ مـصقب ملطمقذ مـ ضمروف ايمػعؾ صمؾقؽما ، ف ) صمؾقؽًما

 سمدريبات                                                                      

 اظمػعقل اظمطؾؼ إمثؾة 

 أىمال أىمؾ حمؿد أىمال طمػقػا

  ىمؾؿ اهلل مقؽمك سمؽؾقام

  ؽملزورك زيارة ومصغمة

  أضمب اهلل ضمبا مجا

  ايمعؾؿ كقر

                                                                    ؟؟دم مجؾة مػقدة  ػعقٓ مطؾؼاهذه إهمعال م مـ ىمال *اصمعؾ

                       :---------------------------------------                                                                                      كام

           -------------------------------------ؽماهمر:---

                                                                                            ----------------------فماكؼ:------------------

 !!(د) هـا هناية ايمطايمب اجلدي*اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مػعقل مطؾؼ؟؟
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 :                                                                                                                            *ؿمريؼة إفمراب اظمػعقل اظمطؾؼ 

                                                                      ،  أن سمؼقل : مػعقٓ مطؾؼا مـصقزما وفمالمة كصبف  ايمػتحة

 وفمالمة كصبف  ايمػتحة مػعقل مطؾؼ مـصقب ىمثغما : مشقا مشقامثؾ : مشقُت 

أىمؾ: همعؾ-------مبـل فمعم-------ٓ ------------                             ىمثغما؟؟  أىمال: أىمؾ زيد *أفمرب 

                                                                                                            زيد: -------مرهمقع وفمالمة رهمعف---------ايمظاهرة

   دم آطمره ايمظاهرة----------وفمالمة كصبف---------مطؾؼأىمال : --------
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                                                                                                               ىمان وأطمقاهتا                      طمػم ,6      ا ىمان:وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذ

                                                                       ىمقػ أفمرف طمػم ىمان وأطمقاهتا؟؟                                                                 و

، همؾق ومؾت : ىمان مـتمما يتؿؿ ايمػائدة مع ىمان واؽمؿفا ، مثؾ : ىمان ايمسحاُب  هق ايمذي لكفزمسمعرهمف 

، وهق طمػم اظمبتدأ ( هق اخلػم اظمـصقب اظمتؿؿ يمؾؿعـكمـتمماوؽمؽت ٓ يتؿ اظمعـك ف) ! ايمسحاب

 دم إصؾ

 دريباتسم

                                                   يمؽان وأطمقاهتا دم مجؾة مػقدة ؟؟  مـصقزما *اصمعؾ هذه ايمؽؾامت اظمرهمقفمة طمػما

مظؾٌؿ : -----------------------------------------------                                                                 

مـتٌمون:--------------------------------------------                                       

                                                                       ----------------------------------------------جمتفدان:---

                                                           مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم طمػم ىمان وأطمقاهتا اظمـصقب؟؟*

 !!(ديد) هـا هناية ايمطايمب اجل

 فمالمة كصبف طمػم ىمان وأطمقاهتا إمثؾة

ـَ  ٓزال اظمجاهدون مـتٌميـ  ايمقاء مـتٌمي

   أصبح اظمطر نمزيرا

   صارت اظمعؾامت متحجبات

   ىمان ايمعامالن كائؿكمِ 

   ايمدكقا هماكقة
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:                                                                                                              * ؿمريؼة إفمراب طمػم ىمان وأطمقاهتا

، ىمان ايمرصمؾ  ضمارضا ىمان ايمرصمؾىمام دم هذه إمثؾة :   اعرزمم وأطمقاهتا طمػم ىمانإن ىمان سمؼقل 

ساء ىماكت ايمـ ، صمرحيكمَ ىمان ايمرصمال   ، صمرضمك، ىمان ايمرصمال  صمرحيكمِ ، ىمان ايمرصمالن  همتك

                                                                                                                                           - همتؼقل دم اإلفمراب: أطماك، ىمان زيد  حمجباٍت 

وفمالمة  صقزماـم  طمػم ىمان صمرحيكِم ، صمرحيكَم ، حمجبات ، أطماك( ضمك ، ) ضمارضا ، همتك ، صمر

ما  أو ايمظاهرة أو اظمؼدرة دم آؽمؿ اظمػرد ومجع ايمتؽسغم) ضمارضا ، همتك ، صمرضمك (  ػتحةايم  كصبف

              ؽمامء اخلؿسة إدم  إيمػ أو، دم مجع اظممكث ايمسامل ) حمجبات ( ايمؽرسة وهل يـقب فمـ ايمػتحة

                                                                                                                                                     دم اظمثـك ومجع اظمذىمر ايمسامل )صمرحيكِم  ، صمرحيكَم ( ايمقاء أو أطماك(  ) 

 ػتحةصقب وفمالمة كصبف ايمقاء كقازمة فمـ ايممـ طمػم ىمان  حمبقزمكم: حمبقزمكمِ  انايمطايمب  ىمانمثال : 

                                                                                                                                                                  ٕكف مثـك

ايمضؿغم، أو اؽمؿ اإلؾمارة، أو آؽمؿ ) :ان مبـقاإن ىم دم إفمراب طمػم ىمان اظمـصقب سمؼقل و*

، مبـل فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم) ايمضؿ أو ايمـصب أو ايمؽرس أو (---أو ايمعدد اظمرىمب ،اظمقصقل

                                                                                                                                                    طمػم إن كصبدم حمؾ  ( أو همتح اجلزأيـ ايمسؽقن

شمؿ سمـظر أيـ ضمؾ همستالضمظ أكف ضمؾ  اظمزفمج: هذا اؽمؿ إؾمارة مبـل فمعم ايمسؽقن هذا ىمـَت مثؾ : 

                                                                                                                                                                                                                                                       كصب طمػم ىمانحمؾ رهمع   دم دم حمؾ طمػم ىمان اظمـصقب إذن  )هذا(

                    ، مجؾة همعؾقة) اي مبدوءة زمػعؾايمذي سمتؿ فمـده ايمػائدة  وأطمقاهتا ىمان سمـبقف : ومد يؽقن طمػم*

 ،(مبارىمةفمؾقمفا دماج  ىماكت أو مجؾة اؽمؿقة مبدوءة زماؽمؿ ، مثؾ : )  (يذهب زيدىمان ) مثؾ : 

 :                                       ، مثؾ( جروراظمار واجل ) ؿؾة اشمـان اجلوومد يؽقن اخلػم ؾمبف مجؾة، ومعـك ؾمبف 
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                                                                                                            (فمـدكزيد ىمان  )ظرف ، مثؾ :ايمو   ( دم ايمدارزيد   ىمان)

ؾة إؽمؿقة أو ايمػعؾقة دم هذه احلايمة سمؼقل دم إفمرازمف  إذا ىمان مجؾة اؽمؿقة أو همعؾقة سمؼقل :واجلؿ و*

                                                                                                                                                        ىمانػم طم دم حمؾ كصب

*وإن ىمان اخلػم ؾمبف مجؾة ) ايمظرف واجلار واظمجرور( همتؼقل :ايمظرف أو اجلار واظمجرور متعؾؼ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       انىم زمؿحذوف طمػم

ـَ : ىمان ايمطالب  * أفمرب                                                                                                       ؟؟ جمتفدي

---ٓ ----------                                                                  ىمان: همعؾ--------كاؽمخ مبـل فمعم-----

                                                                                                           ايمطالب: اؽمؿ --------مرهمقع وفمالمة رهمعف------------ايمظاهرة

 طمػم ىمان----------وفمالمة كصبف-------كقازمة فمـ------ٕكف---------مذىمرؽماملجمتفديـ : -

     ايمطالب أضمد فممم ؿمايمبا                                                                                                          * ىمان فمدد

 حمؾ-------------طمػم ىمان أضمد فممم: فمدد مرىمب مبـل فمعم--------------- دم 
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                                                                                                                                       إن وأطمقاهتا      اؽمؿ  ,7   عؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان :وجت

                                                                                                                                    ىمقػ أفمرف اؽمؿ إن وأطمقاهتا؟؟    و

 ظمـصقب-ا إناؽمؿ   (ايمسحابمـتمٌم ، ف) ايمسحاَب  ، مثؾ : إنً   وأطمقاهتا سمعرهمف زملكف يليت زمعد إنً 

ٕن )( همصار اظمبتدأ اؽمام إن وأطمقاهتا) دأ  شمؿ دطمؾت  فمؾقفمـتمٌم( هملصؾف اظمبت وأصؾف) ايمسحاُب 

                                                                                                                            صار مـصقزما وأما طمػمها ايمذي دم إصؾ طمػم اظمبتدأ همفق زماومل ىمام هق مرهمقع ( ووأطمقاهتا

                                                                                                                              ك ىمؾفؿ ؿمقبقن  اأطمكَم ايمطايمبكِم ايمطايمبِت ايمطايمبا َب ايمطال يقؽمَػ  ايمػتك  َب اظمثال اجلامع :  إًن ايمطايم

                              حلرىمة  تفالزمدم ايمـطؼ ، ظم سملشمغم يمفهذا ٓ ومائؿ  و هذا، مثؾ: إن سمـبقف: وومد يليت اؽمؿ إن مبـقا 

 طمػم إن وأطمقاهتا اظمرهمقع فمالمة كصبف اظمـصقب اؽمؿ إن وأطمقاهتا إمثؾة

 نمزير ايمػتحة اظمطر إن اظمطر نمزيرٌ 

    يمعؾ أزماك يعؾؿؽ

    قن جمتؿعكماظمسؾؿ يمقت 

    جمتفدان ايمطايمبكمِ  ىملن   

    إن اظمسؾامت حمجبات

*اصمعؾ هذه إؽمامء اظمرهمقفمة اؽمام إلن وأطمقاهتا دم  

                                                                            مجؾة مػقدة؟؟ 

                                    ايمطايمبان :----------------------------------------                                

                                                                                         --------------------------:------------اظمفـدؽمقن

 (؟إن)مثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم اؽمؿ * 

 !!()هـا هناية ايمطايمب اجلديدوأطمقاهتا؟؟
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                                                                                                                       ؿمريؼة إفمراب اؽمؿ إن وأطمقاهتا : *

 يقؽمَػ  ايمػتك  َب إًن ايمطايم)اظمثال اجلامع :   ىمام دم هذا: معرزما سمؼقل إذا ىمان اؽمؿ إن وأطمقاهتا

                                                                          ( همتؼقل دم اإلفمراب:ؿمقبقن ك اأطمكَم ايمطايمبكِم ايمطايمبِت يمطايمباا ايمغرومك  َب ايمطال

 اؽمؿ إن) ايمطايمب ، ايمػتك ، يقؽمػ ، ايمطالب ، ايمغرومك ، ايمطايمبات ، ايمطايمبكِم ، ايمطايمبكَم ، أطماك ( 

اهرة أو اظمؼدرة دم آؽمؿ اظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع ايمظ يمػتحة) ا كصبفوفمالمة  مـصقب

دم مجع  ايمؽرسةوهل   أو ما يـقب فمـفا ايمتؽسغم ) ايمطايمب ، ايمػتك ، يقؽمػ ، ايمطالب ، ايمغرومك ( 

دم  إيمػ دم اظمثـك ومجع اظمذىمر ايمسامل ) ايمطايمبكِم ، ايمطايمبكَم ( أو ايمقاء اظممكث ايمسامل) ايمطايمباِت ( أو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (ؿسة ) أطماكإؽمامء اخل

ؽماهر، ـل إك)يؽقن ضؿغما متصال، مثؾ : أن  مثؾ مـ اظمبـقات ، اؽمؿ إن وأطمقاهتا إذا ىمانأما  و *

إن )، أو اؽمام مقصقٓ ، مثؾ :  (ؽماهر هذاإن )، أواؽمؿ إؾمارة ، مثؾ :  (ؽماهرف ؽماهر ، إك ؽإك

تؼقل دم إفمراب اؽمؿ هم مدرؽما ضمرضوا(أضمد فممم بـقا مثؾ: )إن أو فمددا م،(دم ايمدار ؽماهر  ايمذي

اظمبـل فمعم  (---أو ايمعدد اظمبـل ايمضؿغم أو اؽمؿ اإلؾمارة أو آؽمؿ اظمقصقل) بـل : اظم  وأطمقاهتا إنً 

ء اظمبـقة همقصمدكا أهنا شمؿ كـظر أيـ ضمؾت هذه إؽمام دم حمؾ أو همتح اجلزأيـ، ضمرىمة احلرف إطمغم

ن اظمـصقب وايمسبب أن هذه إؽمامء سمؼدمت فمؾقفا إن وأطمقاهتا إذن همفل دم مؽان اؽمؿ إ ضمؾت 

                                                                                                                      (اؽمؿ إن وأطمقاهتا  كصب دم )حمؾ
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                                                                                                            ومائؿ زيدا :   إن اإلفمراب* أىمؿؾ 

                                                   ضمرف سمقىمقد وكصب يـصب آؽمؿ ويرهمع---------- قإن: ضمرف كاؽمخ وه

                             ٓ حمؾ-----------                                                                                                                ---------مبـل فمعم

                                               --------------ايمظاهرة دم ----------   كصبف زيدا : اؽمؿ -----مـصقب وفمالمة

                                                                                                              ومائؿ:---------إن  مرهمقع وفمالمة رهمعف-----

                                                                                                                                                                ومائؿ هذاإن 

                                                                               هذا : اؽمؿ إؾمارة  مبـل فمعم -------دم حمؾ -------اؽمؿ إن

                                                                                                                       رصمال ؽماهمروا     فممَم  سمسعةَ يمعؾ 

  اؽمؿ----------سمسعة فممم: فمدد مبـل فمعم----------------دم حمؾ-------------

                                                                                                       ومائؿ                                                    زيداإن   

 زيدا :اؽمؿ  --------  مـصقب وفمالمة كصبف----------- ايمظاهرة فمعم آطمره  

                                                                      ؿمقب                                                                              ؽإك

 ايمؽاف: -------- متصؾ مبـل فمعم-------- دم حمؾ ----------- اؽمؿ إن
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                                                                        ضمآ  – 8        عرف أيضا آؽمؿ اظمـصقب إذا ىمان:وسم

                                                                                               ىمبػ أفمرف احلال؟؟                                                                  و

هلقئة فمـد يبكم ا يليت زمعد اؽمؿ معرهمة ،و (لأ)أويمف  زملكف اؽمؿ مـصقب كؽرة )أي يمقس دمسمعرهمف 

 ف ،وسمعرهمف أيضا زملك (راىمباهمفقئة حمؿد فمـدما صماء ىمان ) راىمباضمدوث ايمػعؾ ، مثؾ : صماء حمؿٌد 

                 ، راىمبا سمؼقل : ىمقػ صماء حمؿد؟ اجلقاب :  ؟( ىمقػفمـ ايمػعؾ ب) يؽقن صمقازما إذا ؽمليمَت 

   ، ضمقث صماء زمعد معرهمة وهل ) حمؿد(- زمايمػتحة ( ضمال مـصقبراىمبا ف ) 

 سمدريبات                                                                   

   احلال   إمثؾة

 ضاضمؽا صماء طمايمد ضاضمؽا  

  ىمؾؿ اهلل مقؽمك سمؽؾقام

  صعم اظمـاهمؼقن ىمسالم

  صماء ايمقيمد احلزيـ

  رأيت حمؿدا مرسورا

                                                                            ضمآ دم مجؾة مػقدة؟؟هذه ايمؽؾامت  مـ ىمال *اصمعؾ

                                                         ------كادما :----------------------------------------------

                                                                    طمائػا:----------------------------------------------------              

                                                                    :----------------------------------------------------نماضبقن 

                                                                                 !!(ب اجلديد) هـا هناية ايمطايم *اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم احلال؟؟
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                                                                                                                                    :*ؿمريؼة إفمراب احلال

،  صماء  ضمبعم، صماءت اظمرأة  راىمباصماء ايمرصمؾ ) : راب احلال ىمام دم هذا اظمثالدم إفم أن سمؼقل

                                                               همتؼقل دم اإلفمراب (راىمبات، صماءت ايمـساء  راىمبكمَ ، صماء ايمرصمال  راىمبكمِ ايمرصمالن 

ايمظاهرة أو  ايمػتحة ضمآ مـصقزما وفمالمة كصبف  )  راىمبا ، ضمبعم ، راىمبكِم ، راىمبكَم ، راىمبات(

              ) راىمبكِم  ، راىمبكَم( ايمقاء ) راىمبات ( أو: ايمؽرسة أو ما يـقب فمـفا اظمؼدرة ) راىمبا ، ضمبعم ( 

                                                                                                              ؟؟راىمبكمصماء ايمـاس  رب:*أفم 

صماء: همعؾ---------مبـل فمعم--------ٓ حمؾ--------------                                                                        

                                                                                                                     ايمـاس: -------مرهمقع وفمالمة رهمعف------------ايمظاهرة

 : ضمال --------وفمالمة كصبف -------كقازمة فمـ ---------ٕكف -------------راىمبكم

                                                                                                                                               ؟ضاضمؽازيد صماء 

   ضاضمؽا : ضمال---------- وفمالمة كصبف---------- ايمظاهرة فمعم آطمره
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                                                                                                                                           متققزا ,9         وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:

                                                                                               ىمقػ أفمرف ايمتؿققز؟؟                                                                 

( مـصقب يقضح ويػرس ايمغؿقض دم آؽمؿ ايمذي لأ)زملكف اؽمؿ كؽرة )أي يمقس دم أويمف سمعرهمف

، حلاممثؾ: أؾمؼميت ىمقؾق صمراما ، ) ماذا(لودم ايمغايمب يؼع صمقاب  ومبؾف ايمذي حيتؿؾ فمدة معاين 

 ىمقؾق صمرام(( متققز يمؾغؿقض اظمقصمقد  دم )حلام)ف (حلام)ايمؽقؾق ايمذي اؾمؼميتف؟؟ اجلقاب:  ما

  ايمغؿقض، وهمفؿ ايمسامع  ذهب (حلام) --  همؾام ومال : ىمقؾق صمرام( فمـبا أو مقزا أو --ومد يؽقن) ٕكف

 سمدريبات                                                                 

 ايمتؿققز اظمـصقب إمثؾة

 ززمقبا زمعتؽ رؿمال ززمقبا

  اؾمؼميت يمقؼما ضمؾقبا

  رىمب ايمسقارة مخسة فممم رصمال

  زمعت اظمقز ايمـاضج  

  صماء فمممون ؿمايمبا

  رضب حمؿد زيدا

 *سمدريبات :اصمعؾ ىمال مـ هذه ايمؽؾامت متققزا دم مجؾة مػقدة؟؟ 

                  ماٌء :-----------------------------------------------------                                                                  

                               ----------------------                                                                                                       َذَهٌب :-----------------------------

                                                                                             !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم متققز؟*اذىمر مثآ
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                                                                                                                                  :*ؿمريؼة إفمراب ايمتؿققز

                                                                        ، ة  دم آطمرهوفمالمة كصبف  ايمػتح امـصقزم اأن سمؼقل  : متققز

 : ومؿحا : متققز مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة فمعم آطمرهومؿحازرفمت إرض  مثؾ:

                                       ؟؟                                                                   ىمقىمبا: رأيت أضمد فممم  *أفمرب

 وفمالمة كصبف -----------------دم آطمرهقىمبا : متققز ---------ىم
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                                                                         مـادى ,10     جتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:و

                                                                                                                                                      ىمقػ أفمرف اظمـادى؟؟        و

            ) يا وأطمقاهتا(                                        زمعد ضمروف ايمـداء، يليت ايمذي اظمـصقب  ؽمؿآسمعرهمف زملكف 

ـِ وا (  مثؾ: يا     َهَقا ،    ، أيا ،    أْي ،    ، اهلؿزة)أ( ،    يا وهل :  )                                                                                                     ْؿ -                      ؾ  عَ سمَ  فمبَد ايمرمح

: فمـدما سمـادي اؽمام مؽقن مـ ىمؾؿتكم جتعؾ ايمؽؾؿة إولم هل اظمـصقزمة ،  زمةهمائدة دم ايمـطؼ وايمؽتا

ـِ سمعؾْؿ، يا فمبَد مثؾ: يا  وفمـدما سمـادي اؽمام مؽقكا مـ ىمؾؿة واضمدة   ،فمبد اهلل سمػضؾأزما ايمرمح

  نون ، يا زيدا، يا زيد ُد هماصمعؾف مالزما يمؾحرىمة ايمذي يرهمع هبا  دم ايمغايمب  : مثؾ : يا زي

 سمدريبات

   اظمـادى اظمالزم يمؾرهمع اظمـادى اظمـصقب  مثؾةإ

 حمؿد   مرضمبا زمؽ يا حمؿُد  

   وا فمبد اهلل اصمتفد 

   أي أزما فمبداهلل سمػضؾ 

   أضمسـت أيا فمبد ايمرضمقؿ

    سمػضؾ فمـدكاأطمايمد  

                                          دم مجؾة مػقدة، وٓضمظ ايمتغقغم؟؟                         وضعفا ضمرف ايمـداء فمعم  ايمؽؾؿة*أدطمؾ 

        أزمق طمايمد :يا -------------------------                                                                                       

 !!(ب اجلديد) هـا هناية ايمطايم*اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا  مشتؿال  فمعم مـادى؟؟
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   :                                                                                                                            فمراب اظمـادى*ؿمريؼة إ

ومبؾ ذيمؽ سمؼقل دم إفمراب ضمرف ايمـداء : ضمرف كداء مبـل فمعم ضمرىمة آطمره ٓ حمؾ يمف مـ 

مؽقن مـ ىمؾؿتكم  ىمام دم هذا اظمثال :                                إن ىمان دم إفمراب اظمـادى سمؼقل اإلفمراب شمؿ 

 ذاىمروا ، ايمدار ؿمالَب يا  ، سمػؼفقا يا ضمرضمقت اخلغم ، اصمتفد ايمعؾؿ همتك، يا  سمعؾؿ ايمرمحـ فمبديا

ـَ  ايمعؾؿ ؿمايمباتيا                                                                                                 سمعؾؿ اظمالذا يا  ،يا ؿمايمبل ايمعؾؿ سمعؾؿقا  ، سمعؾام ايمعؾؿ ؿمايمبل، يا  حتجب

ايمػتحة  ى مـصقزما وفمالمة كصبف مـادفمبد ، همتك ، ؿمالب ، ؿمايمبات ، ؿمايمبكِم ، ؿمايمبكَم ، ذا ( )

 تضمرضمق ) فمبد ، همتك ،دم آؽمؿ اظمػرد واظمؿـقع مـ ايمٌمف ومجع ايمتؽسغم ايمظاهرة أو اظمؼدرة 

دم اظمثـك ومجع  ايمقاءو،   ) ؿمايمبات(دم مجع اظممكث ايمسامل ايمؽرسةوهل :  ما يـقب فمـفاوأ ؿمالب ( 

                                                       (دم آؽمامء اخلؿسة ) ذا إيمػو،  ) ؿمايمبكِم ، ؿمايمبكَم( اظمذىمر ايمسامل 

دم إمثؾة  ايمسامل إذا أضقػ إيمقفام اؽمؿ زمعدمها ، ىمام: سمسؼط ايمـقن مـ اظمثـك ومجع اظمذىمر سمـبقف

ايمعؾؿ سمعؾام ، يا ؿمايمبل ايمعؾؿ سمعؾؿقا  ، هملصؾ اظمثـك ومبؾ إضاهمتفام إلم ىمؾؿة  ؿمايمبليا  اظمتؼدمة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ؽمتعرف ذيمؽ دم درس اظمضاف)ايمعؾؿ(: ؿمايمَبكِم ، وأصؾ مجع اظمذىمر ايمسامل: ؿمايمبكَِم ، و

يا  يا زيقُد ، يا يقؽمُػ ،  يا زيُد ،يا همتك ،)ىمام دم هذا اظمثال :  تؼقل همىمؾؿة واضمدة  اظمـادى وإن ىمان

                                                                                               ( همتؼقل دم اإلفمراب:مجقعا ايمعؾؿ يا زيداِن ، يا زيدوَن ، يا هماؿمامُت  سمعؾؿقا صمرضمك ،

فمعم ) ما يرهمع  مـادى مبـل) زيُد ،  همتك ، يقؽمُػ ،  زيقُد ، صمرضمك ، زيداِن ،  زيدوَن ، هماؿمامُت( 

( وهل ايمضؿة ايمظاهرة أو اظمؼدرة دم آؽمؿ اظمػرد ، واظمؿـقع مـ ايمٌمف ،ومجع ايمتؽسغم،ومجع  زمف

ُت( أو يبـك فمعم ما يـقب فمـ ايمضؿة وهق اظممكث ايمسامل  )زيُد ، همتك ، زيقُد  ، صمرضمك ، هماؿمام

أيـ ضمؾت هذه إؽمامء إيمػ دم اظمثـك) زيداِن( أو ايمقاو دم مجع اظمذىمر ايمسامل) زيدون( شمؿ كـظر 
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سمؼدم فمؾقفا و رزمة يمؽـ صارت مبـقة ٕمر ؿمارئ وايمسبب ٕهنا ىمؾؿة واضمدةاظمبـقة ايمتل أصؾفا مع

ٕن ضمروف ايمـداء كائبة ى ضمؾ دم حمؾ اظمـصقب ) ٕن اظمـاد دم حمؾ كصب  ضمرف ايمـداء همـؼقل

همعـدما سمؼقل : يا زيد معـاه: ادفمق زيدا ، همزيد هـا دم احلؼقؼة مػعقل زمف وٕن   (أدفمق)فمـ ايمػعؾ: 

                                                                                      حمؾ كصب اظمػعقل زمف مـصقب دائام  همـؼقل فمـ اظمـادى  دم

          : زيُد : مـادى مبـل فمعم ايمضؿ دم حمؾ كصب زيُد : يا  مثال آطمر

                                                                                            ؟؟ذاىمرا حمؿدانوا    ،  سمػضؾ فمـدكا حمؿد أزما وا      :  *أفمرب 

 ـل فمعم -----------ٓ -------------------------وا : ضمرف ---------مب

                                      ----ٕكف مـ -------أزما : مـادى -------وفمالمة كصبف --------كقازمة فمـ --------

 حمؿدان:  --------مبـل فمعم -------دم حمؾ ---------

                                                                                                                   فمبد اهلل سمعؾؿ ؟                       أزما يا  

                                                                              --------يا : ضمرف كداء مبـل فمعم---------- ٓ حمؾ يمف 

 مـصقب وفمالمة --------- إيمػ كقازمة فمـ---------- ٕكف مـ---------------أزما : مـادى 
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   مستثـك – 11     وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:

                                                                                          ىمقػ أفمرف اظمستثـك؟؟                                                              و

، ؿمايمبا سمعرهمف زملكف اؽمؿ مـصقب يليت زمعد إٓ وأطمقاهتا خمايمػ ظما ومبؾفا ، مثؾ : ضمرض ايمطالُب إٓ 

( هقاظمستثـك ضمقث طمايمػ ايمطالب همفؿ ضمرضوا وهق مل حيرض - وأطمقات آؽمتثـاء ؿمايمبا ف ) 

                                                                                                                                                                       (           هل : ) إٓ ، نمغم ، ؽِمَقى ، طمال ، فمدا ، ضماؾما

    يمب، ؿما نمغمَ ـصبان- مثؾ : ضمرض ايمطالب قى( يلطمذان ضمؽؿ اظمستثـك همقُ سمـبقف : )نمغم ، ؽِم  ,

                                                     زمايمػتحة انستثـك مـصقزماظم مها ؿمايمب- ف )نمغم ، ؽمقى ( ؽمقىضمرض ايمطالب 

 سمدريبات                                                                          

 فمالمة ايمـصب  اظمستثـك  إمثؾة

 ايمػتحة  نمغم  ايمبضمرض ايمطالب نمغم ؿم 

   ضمرض ايمؼقم ما طمال رصمؾكمِ  

   ذاىمرت ايمدروس ؽمقى درس

   رأيت إومالم ما فمدا ومؾام

 مثؾ فمعم ما يليت ؟ *

                                -------------------------------مستثـك ب ) نمغم ( ؟  ج : ---------------------

  ---------------------------------------------- مستثـك ب ) طمال ( ؟ ج : -------

  إٓ ايمشجرَة اظمثؿرةَ -------------------أىمؿؾ ضمتك سمؽقن فمبارة مػقدة  ؟ *

 جلديد() هـا هناية ايمطايمب ا*اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مستثـك؟؟
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                                                                                         :                                          *ؿمريؼة إفمراب اظمستثـك

                                      ايمسؽقن مبـل فمعم ومبؾ ذيمؽ سمؼقل دم إفمراب ضمرف اإلؽمتثـاء ) إٓ(: ضمرف اؽمتثـاء 

           ، سمعرهبا مثؾ زمؼقة إهمعال    وأما زمؼقة أدوات اإلؽمتثـاء همفل أهمعال ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب

مستثـك مـصقزما وفمالمة كصبف) ايمػتحة أو ما يـقب :   إذا ىمان معرزما اظمستثـك شمؿ  سمؼقل دم إفمراب

: فماظما : مستثـك مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة فمعم  فماظمآ مثؾ : رأيت ايمعؾامء إ   فمـفا(

  آطمره

بـل فمعم ضمسب ضمرىمة آطمره دم حمؾ كصب مستثـك ، مثؾ: ومام وإن ىمان مبـقا ومؾت دم إفمرازمف:  م

شمؿ كـظر أيـ ضمؾ هذا آؽمؿ اظمبـل همقصمدكا أكف  : هذا اؽمؿ إؾمارة مبـل فمعم ايمسؽقن هذاايمـاس إٓ 

كصب  )حمؾدمإذن كؼقل  اضمؾ همقف آؽمؿ يؽقن مستثـك مـصقزم إذا ضمؾ زمعد إٓ وهذا اظمؽان

 (مستثـك

                                                                                                                                        : *أفمرب

  ؟؟                                                                                                 ؿمايمبكمِ  إٓ  ضمرض ايمطالب 

                                 ---------كقازمة فمـ --------ٕكف----------وفمالمة كصبف ----------: مستثـك -ؿمايمبكمِ 

                                                                                                                                  ؟أكترأيت ايمطالب إٓ 

                                                               ------مبـل فمعم--------- دم حمؾ----------- مستثـكضؿغم--أكت: 

   ؿمايمبا؟                                                                                                                   فممَم  أضمَد ضمرض ايمطالب إٓ 

 : فمدد مرىمب مبـل فمعم------------دم حمؾ ----------مستثـكفممَم  أضمَد 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
108 

 
  

                                                                        ظـ وأطمقاهتا يم  مػعقيمكم ,12  وجتعؾ آؽمؿ مـصقزما أيضا إذا ىمان:

ـصقزمان زمعد ـمـ وأطمقاهتا ، سمعرهمفام زملهنام آؽمامن اظمطمقاهتا؟؟ ىمقػ أفمرف مػعقرم ـمـ وأو

:  ام، أصؾف  ايمسحاَب مـتمًماوأصؾفام مبتدأ وطمػم ومبؾ دطمقل )ـمـ وأطمقاهتا( ، مثؾ : ـمــُت 

 ، اظمبتدأ مػعقٓ أوٓ و كصبت اخلػم مػعقٓ شماكقا كصبت ، همؾام دطمؾت ـمـ (ايمسحاُب مـتمٌم )

                 ( َؾ عَ صَم ،  َذ اخْتَ ،  َد صَم وَ ،  ؿَ ؾِ فمَ ،  أىرَ ،  ؿَ فمَ ، زَ  الطَم ،  َب ِس ضَم ،  ـمـوأطمقات ـمـ هل : )

وجتعؾ اخلػم  ،تغغم اظمبتدأ وجتعؾف مػعقٓ أوٓهم أي سمـسخ اظمبتدأ واخلػم   إهمعال ايمـاؽمخةزمك وسمسؿ

، وومد يليت مػعقٓ ـمـ ، وٓ سمـصب ـمـ وأطمقاهتا اظمػعقيمكم إٓ زمعد أن سمرهمع همافمال هلا مػعقٓ شماكقا

                                             (دفماين ايمذي ؽ، مثؾ: )ـمــتدم ايمـطؼ لشمغم يمف وهذا ٓ سم  أو أضمدمها مبـقا

 سمدريبات 

 فمالمة إفمرازمف اظمػعقل إول إمثؾة

     ايمرصمؾ ضمارضا بُت ضمِس 

   ايمرصمؾكِم ومائؿكمِ  ُت ؾْ طِم 

 فمالمة إفمرازمف اظمػعقل ايمثاين إمثؾة 

   أطماك ضمزيـا رأيُت 

   كمَ ػرومِ تماظمسؾؿكم  فمؾؿُت 

                                                                                                             ؟؟ أدطمؾ ـمـ فمعم هذا اظمثال*

                                        ---------------ـمــُت---------------------------       ،جمتؿعقن  اظمسؾؿقن

   !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديداهتا؟اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مػعقرم ـمـ وأطمق*
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               *ؿمريؼة إفمراب مػعقرم ـمـ وأطمقاهتا:                                                                                             

اجلرضمك ـمــت   ، زيدا ومائامضــت  ىمام دم هذه إمثؾة: كْمِ معرزمَ  اهتاوأطمق ظـيم ن ػعقٓاظم إذا ىمان

ـَ ـمــت ، ايمطايمبكِم ممدزمكِم ـمــت  ، حمجباِت  ايمطايمباِت ـمــت  ، مقسمك  ،                          اظمعؾؿكَم ضمارضي

                                                          :                                                 دم اإلفمراب همتؼقل ،أزماك أطماكـمــت 

ـَ ، ايمطايمبكِم ممدزمكِم  ، حمجباِت  ايمطايمباِت  ، اجلرضمك مقسمك،  زيدا ومائام ) أزماك ، اظمعؾؿكَم ضمارضي

  أو اظمؼدرة  (زيدا ومائام) ايمظاهرة ايمػتحةمـصقزما وفمالمة كصبف  ػعقل شماين مػعقل أول أو م (أطماك

 ايمطايمباِت )  دم مجع اظممكث ايمسامل ايمؽرسةل هايمػتحة و ( أو ما يـقب فمـ اجلرضمك مقسمك)

ـَ كَم ضمارِض اظمعؾؿِ ) ايمقاء دم مجع اظمذىمر ايمسامل ( أوكْمِ ايمطايمبكِم ممدزمَ  ) دم اظمثـل ايمقاء أو (حمجباِت   (ي

                                                                                                                                   (  أزماك أطماك دم إؽمامء اخلؿسة ) إيمػ أو

                                                                                                                    زيدا جمتفدا: ـمــُت  مثال آطمر

مبـل فمعم ايمػتح ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، وايمتاء  كاؽمخ مايض ـمــت : همعؾ وهمافمؾ ، ـمـ همعؾ

                                                    ضؿغم متصؾ مبـل فمعم ايمضؿ دم حمؾ رهمع همافمؾ                                                      

                                                      آطمرهمـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة دم  يمظـ مػعقل أول زيدا

                                                                                                                                             مـصقب وفمالمة كصبف ايمػتحة ايمظاهرة دم آطمره يمظـ : مػعقل شماين جمتفدا

،  (ومائام لـمــتـ)اظمػعقل إول  أو ايمثاين، أو ىمالمها مـ اظمبـقات ، ىمايمضؿغم ، مثؾ :  وإذا ىمان*

وآؽمؿ  ، (ومائام هذاـمــت )اؽمؿ اإلؾمارة ، مثؾ :  وأ، (زاركا  ايمذي  فـمــت)، (هذا ؽـمــت)

   ؿمايمبا نمازمقا( فممَم  مخسةَ  أو ايمعدد اظمبـل مثؾ:) ـمــُت  (ومائامزارك  ايمذي ـمــُت )اظمقصقل  مثؾ : 
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مبـقا فمعم ضمرىمة احلرف  (أو ايمعدد أو اؽمام مقصقٓ ، أو اؽمؿ إؾمارة ، ضؿغما) :همتؼقل دم إفمرازمف

شمؿ سمـظر أيـ ضمؾ همرأيـا أن هذه إؽمامء اظمبـقة ضمؾت دم حمؾ  دم حمؾ أو همتح اجلزأيـ  إطمغم

 وايمسبب جمقئفام زمعد ـمـ وأطمقاهتا  وحمؾفام مـصقزمان اظمػعقل زمف إول أو دم حمؾ اظمػعقل زمف ايمثاين

دم حمؾ  مػعقل أول ، أو  كصب همـؼقل إذن دم حمؾ مـصقزمان دائام، همفام وـمـ سمـصب مػعقيمكمِ 

                                                                                                                                                                مػعقل شماين كصب

                                                                                                                                     ؽ هذا مثؾ : ضمسبتُ 

                                                                      ضمسب : همعؾ مايض كاؽمخ مـ أطمقات ـمـ سمـصب مػعقيمكم

ل                                                               ل فمعم ايمػتح دم حمؾ كصب مػعقل أوضؿغم متصؾ مبـ : ايمؽاف

                                                            ل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ كصب مػعقل شمايناؽمؿ إؾمارة مبـ : هذا

                                                          *وؿمريؼة إفمراب أهمعال ـمـ وأطمقاهتا ايمـاؽمخة ىمسائر إفمراب إهمعال اظمتؼدمة

                                                                                                                                        :  * أفمرب

                                                                                                                           ؟؟   اظمسؾؿكم متقضمديــمــت 

                                             ـمــت: ـمـ : همعؾ -------- كاؽمخ يـصب مػعقيمكم                                       

                                                                                                            وايمتاء: ضؿغم متصؾ مبـل فمعم ----------دم حمؾ رهمعؾ-----------

                   ٕكف--------------كقازمة فمـ---------اظمسؾؿكم: مػعقل أول ---------وفمالمة كصبف ---

 ٕكف  --------------اء كقازمة فمـ ------مـصقب ---------------ايمقمتقضمديـ :--------
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                                                                                                                                            ؟؟ؽ هذاـمــت , 

                                             ـمــتؽ : ايمضؿغم ايمؽاف مبـل فمعم ---------- دم حمؾ ------------مػعقل أول

 هذا : -------------------مبـل فمعم --------------دم حمؾ -----------مػعقل شماين

 

اهتا مجؾة اؽمؿقة أو همعؾقة أو ؾمبف مجؾة) اجلار واظمجرور وومد يليت اظمػعقل ايمثاين يمظـ وأطمق

وايمظرف( ودم هذه احلايمة كؼقل زملن اجلؿؾة أو ؾمبف اجلؿؾة ؽمدت مسد اظمػعقل ايمثاين، إمثؾة: 

                                                                                 : يؼقل ىمؾؿة: اجلؿؾة ايمػعؾقة ؽمدت مسد اظمػعقل ايمثاين                                               ىمؾؿة  يؼقلـمــت زيدا 

                                                         : هق أزمقك مجؾة أؽمؿقة ؽمدت مسد اظمػعقل ايمثاين                                                                                    أزمقك هقـمــت زيدا 

                                                                                                                                             : دم ايمدار صمار وجمرور ؽمدت مسد اظمػعقل ايمثاين  دم ايمدارـمــت زيدا 

 ف مؽان ؽمدت مسد اظمػعقل ايمثاين: فمـدك ـمر  فمـدكزيدا ـمــت 

، همجؿؾة) أن زيدا ومائٌؿ( ؽمدت  (أن زيدا ومائؿُ وومد سمليت مجؾة همتسد مسد اظمػعقيمكم ، مثؾ: )ـمــُت 

 مسد مػعقرم ـمـ
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 مـصقزما همعال مضارفما :  وجتعؾ ايمػعؾ مـصقزما دم ىمالمؽ إذا ىمان

                                                                                    ىمقػ أفمرف اظمضارع اظمـصقب ،ضمتك يتؿ كصبف أشمـاء ايمـطؼ؟؟    و   

وهل )يمـ ، أْن ، إذن ، ىمل(  هذه احلروف إرزمعة ايمـقاصب، ومـ هذهؽمبؼف كاصب  إذا سمعرهمف

وإذا ىمان مـ إهمعال ،  يؼيَض ،  يمـ  يدفمَق ، يمـ  خيشكيمـ  ،يذهَب وفمالمة كصبف ايمػتحة مثؾ : يمـ 

                          - ذهبقا سمأْن  ،  أضمب    ذهباسمأضمب أْن  ،   سمذهبلاخلؿسة همقـصب زمحذف ايمـقن مثؾ :أضمب أن 

 سمدريبات                                                                 

    *ضع ىمال مـ هذه إهمعال اظمـصقزمة دم مجؾة مػقدة؟؟                                                                               

--------------                                                                                     يمـ هيؿؾ : --------------------------------

                                                                                           --ىمل جيتفد:--------------------------------------------

                                                                              -------------------------------------------إذن أفمؾؿؽ:-

                                                                  !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد *اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مضارع مـصقب؟؟

 إمثؾة اظمضارع اظمـصقب فمالمة ايمـصب

ايمػتحة   يمـ يلىمؾ طمايمد احلرام يلىمؾ 

حيب اظمدرس أن سمؽتبقا     

 رضزمتؽام ىمل سمتلدزما  

لىمرمؽؽمؽملزوك إذن      

أمتـك أن سمتحجبل     
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                                                                                                                    متازمعة كصب ايمػعؾ اظمضارع                                                         

                                                         وهل:وجتعؾ ايمػعؾ اظمضارع مـصقزما إذا صماء زمعد هذه احلروف، 

 (ؽل)يم تعرهمفا أهنا زمؿعـكهم (ٓم ايمتعؾقؾ)أما( هماء ايمسببقة، واو اظمعقة ، ٓم اجلحقد ، ٓم ايمتعؾقؾ )

(، مثؾ:ؽملفمبد اهلل ضمتك إلم أنزمؿعـك ) تعرهمفا أهناهم (ضمتك)أمامثؾ:أطمؾص يمرزمؽ يمتـاَل رضاه ، و

سمـف فمـ  ٓؼدم فمؾقفا هنل أو كػل، مثؾ: ( ويتمع)زمؿعـك  تعرهمفا أهناهم (واو اظمعقة)أماو أمقَت ،

مل أو ما ىمان إذا سمؼدم فمؾقفا ) تعرهمفاهم (ٓم اجلحقد)أماف ، وآمر زمًمء وأطمايمػَ  مامثؾف ،  سمليتَ وطمؾؼ 

ذا ؽمبؼت إ تعرهمفاهم( هماء ايمسببقة)أماهلؿ ، و قغػرَ يماهلل مل يؽـ ؿ ، قعذهَب يماهلل ما ىمان ( مثؾ:ويؽـ

 ٓ،  تـجَح هم  اصمتفد لكدَم ،همهمعؾت ذكبا  مازمـػل أو أمر أو هنل أو اؽمتػفام أو متـل أو رصماء، مثؾ:

 ـسؼميَح هم طُ س  بَ آمتحان يُ  يمعؾ،  ـصَح همكصقم  يمقتـاايمثقاب ،  تـاَل همسمصقم  هؾتـدَم ، همسمتؽاؽمؾ 

 سمدريبات

 فمالمة ايمـصب اظمضارع اظمـصقب  احلرف ايمـاصب إمثؾة

 ايمػتحة سمرسماح هماء ايمسببقة ػرج ومريب همؼمسماحيمعؾ ايم

    ذاىمروا ضمتك سمـجحقا

    سمعؾام يمؼمهمعا اجلفؾ فمـ  ومقمؽؿ

    ٓ سمـصح زمًمء وسمعؿؾ طمالهمف

    ما ىمان ايمقايمد يمقرضب ويمده اظمطقع

 *اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال فمعم مضارع مـصقب زمالم اجلحقد؟؟
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خيشك  أنأضمب )،  (يذهب زيد يمـ)ىمام دم إمثؾة :  رع اظمـصقب:*ؿمريؼة إفمراب ايمػعؾ اظمضا

 ؽملىمرمؽ(                       إذن ) يؼقل يمؽ: ؽملزورك همتؼقل: ،  (سمـجحا ىملأدرؽما )  (اظمممـ رزمف

سمـف فمـ طمؾؼ  ٓ)،   (سمتعؾؿ ضمتكؽماهمر )،  (قؾعب ايمؽرةيممل يؽـ زيد )،  (ؿمؾب ايمعؾؿٕرضمؾت )

                                                                                                                                     (يحتسؼمهمكؿ  )، (مثؾف سمليتَ و

ؽملىمرمؽ ، إذن  إذا صماءت هبذا ايمسقاق يؼقل يمؽ: ؽملزورك همتؼقل: ة:)إذن(  سمؽقن كاصبسمـبقف

                                  وهؽذا   إذن ؽماؽمتػقد --- همتؼقل: يؼقل يمؽ :ؽملفمؾؿؽ

( ضمرف أن)   واؽمتؼبال  : ضمرف كػل وكصب:  يمـ   :سمؼقل أوٓ  دم إفمراب احلرف ايمـاصب

( ضمرف سمعؾقؾ وكصب  مبـل فمعم ايمسؽقن ٓ ىمل)  ( ضمرف صمزاء وكصب إذن)  مصدر وكصب 

: وٓم اجلحقدرس ، : ضمرف سمعؾقؾ وكصب مبـل فمعم ايمؽٓم ايمتعؾقؾ أو   حمؾ يمف مـ اإلفمراب

واو اظمعقة : ضمرف نماية وكصب مبـل فمعم ايمسؽقن ، ضمتكضمرف كػل وكصب ، مبـل فمعم ايمؽرس و 

: ضمرف ؽمبب وكصب مبـل فمعم ايمػتح ، ايمسببقة  هماءو: ضمرف كصب زمؿعـك مع مبـل فمعم ايمػتح ، 

                                                                                                                                                     ٓ حمؾ هلؿ مـ اإلفمراب

: همعؾ  (، أؿمؾب ، يؾعب ، سمتعؾؿ ، سمليت ، سمسؼميح  سمؼقل ) يذهب ، خيشك ، سمـجحا ، ؽملىمرمؽشمؿ 

ـْ مضارع مـصقب ب )              ايمظاهرة  وفمالمة كصبف ايمػتحة (أو --- ىملْ   أو ، إذنْ   أو ، أنْ  أو ، يم

إذا ىمان مـ  ( أو ضمذف ايمـقن) خيشك يمػإ ضمرف ايمعؾة أو اظمؼدرة  إذا ىمان آطمره يذهب()

 ) سمـجحا (إهمعال اخلؿسة 
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                                                           واؽمتؼبال : يمـ : ضمرف كػل وكصبزيد  إؽمد خيشك: يمـ  مثال

                                                                                                                                                                          اظماكع مـ ـمفقرها ايمتعذر  كصبف ايمػتحة اظمؼدرةخيشك : همعؾ مضارع مـصقب زمؾـ وفمالمة 

                                                اجلبان  يمـ يغزَو :  * أفمرب 

                              -----------------------ٓ---------------مبـل فمعم ----------يمـ :ضمرف -

                             ، ايمظاهرة------------ب يمـ وفمالمة كصبف ----------- مـصقب: همعؾ ---------- يغزوَ 

---وفمالمة رهمعف --------------ايمظاهرة                                                               اجلبان : همافمؾ -----

                                                                                                                                                     ىمل سمـجحقاذاىمروا 

                                    ---------------مبـل فمعم --------------ٓ ------ىمل : ضمرف ------------------

                       ----- وفمالمة كصقف --------ايمـقن ٕكف مـ -------مـصقب ب----سمـجحقا : --------------

                                                                                                                    مثؾف؟          وسمليتٓ سمـف فمـ طمؾؼ 

ايمقاو: ضمرف ------- وكصب مبـل فمعم--------ٓ حمؾ--------------                                                              

 -------- وفمالمة كصبف-------------دم آطمرهسمليت: همعؾ مضارع --
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متك سمـصب ايمؽؾؿة دم ايمـطؼ؟؟ إن ىمـت فمرهمت هذا همنيمقؽ هذا آطمتبار!! همنن  أنهؾ فمرهمت 

                                                                                                  اطمتبار                    ؟راصمعة اظم ضمصؾ طمطل هملفمد

،  اً همؼرأ ايمؼرآن ومراءة مرسمؾة ، ٕكف حيػظ فممميـ صمزء ،إلم دار احلديث  ؾؿ صباضماصماء حمؿد وايمؼ

 وومد ـمــت حمؿدا نمائبا ، وومد صماء كشقطا ،، ريص، وومال اظمدرس : إن حمؿدا ضمجمتفداوىمان حمؿد 

ؿمؾبا   : ياؿمالب ايمعؾؿ اصمتفدوايمطالب إٓ ؿمايمبا ، شمؿ ومال وومد ضمرض ىمؾ ا اضمسـت ،  همقا حمؿُد 

                                                                                                                 هماظمفؿؾ يمـ يـجح أطمرة ، عة دميمؾرهم

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ  اظمـصقزمات أسمقة؟*

 ------------: ------------- "ـمرف  "مػعقٓ همقف ------------------- -مػعقٓ معف :-------

 ضمآ : --------------------------------------------------------------مػعقٓ زمف : --------

                    ----طمػما يمؽان : ---------------------------------------------------- --متققزا : -----------

                       ------- ػعقرم ـمـ : ----------------------------م-- اؽمام إلن : ---------------------------

                    --------------------------------: -- معرب مـادى----------مستثـك : --------------------

                       ------- مػعقٓ مطؾؼا : ------------------------------------------------مػعقٓ ٕصمؾف : --

                                                                       مـادى مبـل:------------------------------------------------------همعال مضارفما مـصقزما : 

 م ايمسازمؼ؟؟               : اضبط أواطمر ايمؽؾامت اظمـصقزمة زمعالمة ايمـصب دم ايمؽال* إفمراب ايمصامت 

                           أرهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ مع مالضمظة ايمـطؼ زمايمتشؽقؾ ايمذي ومؿت زمف؟؟*

                                                                       !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد
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  ؟؟                                                                                                  اصماء حمؿد وايمؼؾؿ صباضم*أىمؿؾ إفمراب : 

                                                                      مبـل فمعم -------ٓ حمؾ-----------------صماء : همعؾ -----

                                         همعف--------ايمظاهرة فمعم-----------                                                                                            حمؿد : --------مرهمقع وفمالمة ر

                                                     و: ضمرف زمؿعـك--------- مبـل فمعم ----------ٓ-----------------                              

                                               --------ايمظاهرةفمعم ----------مـصقب، وفمالمة كصبف---ايمؼؾؿ : -------------

                                                                                                                مـصقب، وفمالمة كصبف---------------- ايمظاهرة                          صباضما : ---------

 

*****  
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                                                                                        اظمجرورات                                                                                                                         

 فمالمة اجلر:   *

سمؽقن و ( ايمؽرسة)هل  فمالمة اجلر إصؾقة و جرورات كلطمذ زمداية فمالمة اجلر :وومبؾ أن كلطمذ اظم

                                               ع اظممكث ايمسامل    مج ,3         مجع ايمتؽسغم ,2       اظمػرد   ,1دم إؽمامء أسمقة :

 ويـقب فمـ ايمؽرسة مـ احلرىمات ايمػتحة دم اظمؿـقع مـ ايمٌمف        ,

                                                       ويـقب فمـ ايمؽرسة مـ احلروف : ايمقاء همؼط ويؽقن دم شمالشمة مقاضع:                  ,

 إؽمامء اخلؿسة                                                                                                      ,3ع اظمذىمر ايمسامل      مج ,2   دم اظمثـك           ,1

                          اظمثال اجلامع فمعم ايمؼمسمقب :                                                    ,

                             ؽ  ق  أزمكمَ طايمبايم  كمِ طايمبايم  َد أمح ِت طايمباايم   ايمؽسالم ِب طالايم  ايمػتك،  ِب طايمايم فمعم  أكػؼُت 

 س : اذىمر فمالمة اجلر إصؾقة، وما يـقب فمـفا مع إمثؾة مـ ضمػظؽ؟؟

                                                                          إؽمامء اظمجرورة                                                              

                                                                                     ىمقػ أفمرف أن آؽمؿ جمرور زمايمؽرسة أو ما يـقب فمـفا ، ٕكطؼ زمف جمرورا دم ايمؽالم ؟؟ و

                                                                                                                            سمعرف آؽمؿ اظمجرور زملمريـ :

  إيمقف ةمضاهم  ايمثاين : أن سمؽقن ايمؽؾؿة          ؼدم فمعم آؽمؿ ضمرف مـ ضمروف اجلر إول : أن يت
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 حروف اجلر زم آؽمؿ اظمجرور :إول                                                    

                                                                                                            وىمقػ سمعرف آؽمؿ اظمجرور؟ 

                                                                                        ف ضمرف مـ ضمروف اجلر أسمقة :إذا سمؼدم فمؾق سمعرهمف

ضمروف ايمؼسؿ ، وهل : ايمقاو ، ايمباء ، و، ايمباء ، ايمؽاف ، ايمالم ،  ، إلم ، فمـ ، فَمعَم ، دم ، ُرّب  ) ِمـ

                                                            قب فمـفا :                                                                   ايمتاء ( ، اظمثال اجلامع يمعالمة اجلر وما يـ

 (ـَ ، أطمقؽي ، احلارضكمِ ايمرصمؾ َد أمح  ِت ايمطايمبا  اجلرضمك ،ِب ايمطال ايمػتك ، ، ِب ايمطايم فمعمؽمؾؿت )

همفذا يمقس يمف أشمر دم ايمـطؼ ويمؽـ ،  (ايمؼافمد هذامررت فمعم )، مثؾ : وومد يليت آؽمؿ اظمجرور مبـقا 

                                   !دم ايمـطؼ  اأشمر اهل  اهتؿ زماظمعرزمات ايمسازمؼة همنن

                                                                                                       دم مجؾة مػقدة؟؟ أيت *ضع ضمرف اجلر

                        ايمؽاف : --------------------------------------------------                                                                   

                                                                                  !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديدمثؾ صقسمقا زمؿثال مػقد مشتؿؾ فمعم ضمرف اجلر؟*

   كقع آؽمؿ فمالمة اجلر آؽمؿ اظمجرور إمثؾة

   مـ إؽمامء اخلؿسة ايمقاء أزمقؽ ذهبت إلم أزمقؽ

    ؽمفؾ ايمؽتاب ازماهللِ هؾ هذ

    دم اظمسؾؿكَم طمغم ىمثغم

    ايمؽتاب يمؾطايمبكمِ 

    ؽمؾؿت فمعم إصحاب

    مررت زملمحد
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                                                                                                                                                         :    جرور*ؿمريؼة إفمراب آؽمؿ اظم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ضمرف صمر مبـقا فمعم ضمرىمة آطمره ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب                                                                                ضمروف اجلر : ل أوٓ دم إفمراب سمؼق

 ايمػتك ، ، ِب ايمطايم فمعمؽمؾؿت  هذا اظمثال اجلامع: ىمام دم معرزما سمؼقلشمؿ إن ىمان آؽمؿ اظمجرور 

                                     (ـَ ، أطمقؽي ، احلارضكمِ ايمرصمؾمقؽمك   َد أمح ِت ايمطايمبا اجلرضمك ،ِب ايمطال

ـَ ، ي ، احلارضكمِ ايمرصمؾ ، مقؽمك َد أمح ِت ايمطايمبا اجلرضمك ،ِب ايمطال ايمػتك ، ، ِب ايمطايم ) همتؼقل:

رور زمحرف اجلر وفمالمة صمره  ايمؽرسة ايمظاهرة أو اظمؼدرة دم آؽمؿ اظمػرد :  اؽمؿ جم  (أطمقؽ 

(  أو ما يـقب ِت ايمطايمبا اجلرضمك ،ِب ايمطال ايمػتك ، ، ِب ايمطايمومجع ايمتؽسغم ومجع اظممكث ايمسامل)

دم  ايمقاء) أمحد ، مقؽمك( أو   ايمظاهرة واظمؼدرة  دم اظمؿـقع مـ ايمٌمف ايمػتحةوهل   فمـ ايمؽرسة

ـَ ، أطمقؽ وإؽمامء اخلؿسة ،ع اظمذىمر ايمساملومج ،اظمثـك                                                                                                                                                        ، () ايمرصمؾكِم  ،  احلارضي

                        مبـل فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، : فمعم : ضمرف صمر  فمعم ايمدازمةمثؾ : رىمبت 

                                                                                                                                             ايمدازمة : اؽمؿ جمرور زمععم وفمالمة صمره ايمؽرسة ايمظاهرة دم آطمره

ؾمارة ، اإلأو اؽمؿ  ، ف، يم ؽ، يم رممثؾ :  اظمتصؾ، ىمايمضؿغم مبـقة  اظمجرورة ؽمامءإ وإن ىماكت*

أو ايمعدد اظمبـل، مثؾ: ؽمؾؿت فمعم  ، زارك ايمذيفمعم  مررُت ، مثؾ :قصقلاظمؽمؿ آأو ذا مثؾ : هل

، مبـل (أو ايمعدد ضؿغم، أو اؽمؿ إؾمارة، أو اؽمؿ مقصقل): همتؼقل دم إفمرازمف مدرؽما ( أضمد فممم

ي مؽان ضمؾت همسـالضمظ أهنا شمؿ كـظر دم أ دم حمؾ أو همتح اجلزأيـ فمعم ضمرىمة احلرف إطمغم

آؽمؿ اظمجرور زمسبب سمؼدم ضمرف اجلر فمؾقفا إذن همفل دم  اجلر وذيمؽ  دم مؽان ضمؾت دم حمؾ

                                                                                                                                                       (زمحرف اجلر ةصمر جمرور حمؾ)
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        ايمبؾدة                                                                                                                        إلم هذهمثؾ : ذهبت 

                                                                  فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ،  الم : ضمرف صمر مبـل

                                                                                                                                      جمرور زمحرف اجلر هذه : اؽمؿ إؾمارة مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ صمر

                                                                                                                  -يمبكِم ازمايمط: مررت * أفمرب

                                                              مررُت: مر همعؾ--------- مبـل فمعم-----------ٓ------------

                                                                                                             وايمتاء: ضؿغم متصؾ مبـل فمعم---------دم حمؾ---------همافمؾ

                                                اإلفمراب ايمباء : ضمرف---------مبـل فمعم---------------ٓ  حمؾ يمف مـ

                          ٕكف مثـك يمطايمبكِم : اؽمؿ جمرور ب------وفمالمة صمره ------كقازمة فمـ ---------ا

                                                                                 ؟؟                                                                              اظمعؾؿ إلم هذا*ذهبت 

 -----------ٓحمؾ يمف----إلم :-ضمرف--------مبـل فمعم----------

 زمحرف اجلردم حمؾ ----------مبـل فمعم ------------ هذا : اؽمؿ --------
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                                                                                                                                                                            مضاهما إيمقف ,2       :          وجتعؾ آؽمؿ جمرورا أيضا إذا ىمان

                                                                            وىمقػ أفمرف اظمضاف إيمقف؟؟                                            

  ( ويمقس دم آطمره سمـقيـ  لأيمقس دم أويمف ) يسؿك ب) اظمضاف( أن يتؼدم فمؾقف اؽمؿسمعرهمف زملكف ٓ زمد 

         زيدٍ ضمقث ٓ يتؿ اظمعـك إٓ هبام، مثؾ : هذا نمالُم ( اظمجرور اظمضاف إيمقف) زمعده مباذة يليت شمؿ 

 "نمالم  "اف( وهق سمؼدم فمؾقف اؽمؿ  يسؿك )اظمض زيٍد(( هق )اظمضاف إيمقف( وٓضمظ أن )زيٍد ف )

                                                  :                                                                     دم ضمآت إفمرازمف  يمؾؿضاف إيمقف اظمثال اجلامع*دم آطمره سمـقيـ   وٓ " لأ "يمقس دم أويمف 

 ، كمَ  ،ايمطايمبكمِ ، ايمطايمب ؿَ إزمراهق، ِت ايمطايمبا اجلرضمك، ،ِب ايمطال ايمػتك ، ،ِب هذا ؿمريُؼ ايمطايم)

  يمقس يمف أشمر دميمؽـ  ، هذاومد يؽقن اظمضاف إيمقف مبـقا ، مثؾ : مررت زمغالم و (دِ ؽ، إلم اظمسجقأطم

                                                                                    !فمعم ايمؾسان تؼدم ايمذي سمتغغم همقف فمالمة صمرهرىمز فمعم اظمضاف إيمقف اظمعرب اظمهمايمـطؼ 

 كقع آؽمؿ فمالمة اجلر اظمضاف إيمقف إمثؾة

 مػرد ايمؽرسة اظمزرفمة رأيت فمامؾ اظمزرفمةِ 

    هذا وافمظ اظمسؾؿكمَ 

    صماء مسافمد أطمقؽ

    ان يقؽمػهذا مؽ

                                                                                                     ؟ دم مجؾة مػقدة زمؿضاف إيمقف مـاؽمب أيت  أىمؿؾ ايمػراغ*

                                                                                                                          ------------ هذا مؽان --------------------------

                                                                                            ------------اس ------------------------رأيت ضمر  

  -------------كظرت إلم مـارة----------------------

                         ) هـا هناية ايمطايمب اجلديد!!(*اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم مضاف إيمقف؟؟
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                                                                                                                      : *ؿمريؼة إفمراب اظمضاف إيمقف

 ،ِب ايمطال ايمػتك ، ،ِب هذا ؿمريُؼ ايمطايم :ف إيمقف إن ىمان معرزما ىمام دم اظمثال اجلامعأن سمؼقل دم اظمضا

                                                              دِ إلم اظمسج مقؽمك ؿَ ؽ، إزمراهقق ، أطمكمَ  ،ايمطايمبكمِ ، ايمطايمبِت ايمطايمبا اجلرضمك،

إيمقف فمؾقؽ أوٓ أن سمعرب اظمضاف أوٓ وهل ايمؽؾؿة ايمتل ومبؾ ن سمعرب اظمضاف ويمؽـ ومبؾ أ

: ؿمريؼ: طمػم اظمبتدأ ) هذا( مرهمقع وفمالمة رهمعف اظمضاف إيمقف وهل ىمؾؿة ) ؿمريؼ ( دم اظمثال همـؼقل

 ،ؿَ إزمراهق ،ِت ايمطايمبا اجلرضمك، ،ِب ايمطال ايمػتك ، ،ِب ايمطايمايمضؿة شمؿ كؼقل : ؿمريؼ مضاف و)

) ايمؽرسة  اإلضاهمة وفمالمة صمره سبب را زمإيمقف جمرو ( مضافؽ،قأطم  ،كمَ  ،ايمطايمبكمِ ايمطايمب مقؽمك،

 ،ِب ايمطايم)دم آؽمؿ اظمػرد اظمـٌمف ، ومجع ايمتؽسغم ، ومجع اظممكث ايمسامل  ايمظاهرة أو اظمؼدرة

ايمظاهرة أو اظمؼدرة  ايمػتحة وهل أو ما يـقب فمـ ايمؽرسة  (ِت ايمطايمبا اجلرضمك، ،ِب ايمطال ايمػتك ،

دم اظمثـك ومجع اظمذىمر ايمسامل وإؽمامء  أو ايمقاء ايمٌمف) إزمراهقؿ ، مقؽمك (دم آؽمؿ اظمؿـقع مـ 

                                                                                                                                                ، ايمطايمبكَم ، أطمقؽ ( ) ايمطايمبكمِ  اخلؿسة

                                        مرهمقع وفمالمة رهمعف ايمضؿة ؽمؼػ طمػم اظمبتدأ ) هذا( :ايمبقت: هذا ؽمؼػ ؾمث

                                                                                                                                                      إلضاهمة وفمالمة صمره ايمؽرسة اؽمؼػ مضاف وايمبقت مضاف إيمقف جمرور زم

أو  (فؿمريؼ،  ؽؿمريؼ ، لهذا ؿمريؼ )ىمايمضؿغم مثؾ :   بـقة اظمؽمامء إ وإن ىمان اظمضاف إيمقف مـ*

 ايمذي هذا ؿمريؼ)قصقل ، مثؾ : اظمؽمؿ آ، أو ( ايمقاديهذا  هذا ؿمريؼ )مثؾ : ؾمارة اإلاؽمؿ 

، أو اؽمؿ ضؿغم همنكؽ سمؼقل دم إفمرازمف : زمقتا(أضمد فممم ؾ: هذا ؿمريؼ أو ايمعدد اظمبـل ، مث،(يزورين

شمؿ كـظر أيـ  دم حمؾ  أو همتح اجلزأيـ مبـل فمعم ضمرىمة آطمره أو ايمعدد،إؾمارة، أو اؽمؿ مقصقل

ٕكف سمؼدم فمؾقفا  أي دم حمؾ اجلر ضمؾت هذه إؽمامء اظمبـقة همسـجد أهنا ضمؾت دم مؽان اظمضاف إيمقف
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) ؿمريؼ( وهل ىمؾؿة اظمضافزم أويمف ومـ ايمتـقيـ دم آطمره ايمذي يسؿكدم اؽمؿ كؽرة  طمارم  مـ أل 

                                                                                                                                                    إيمقف دم حمؾ صمر مضاهمة اظمتؼدمة وزمام أن  اظمضاف إيمقف دائام جمرور إذن إؽمامء اظمبـقة

                                                                                                                                                 زارين :  ايمذيمثؾ : هذا نمالم 

                                                                                                   : طمػم اظمبتدأ مرهمقع زمايمضؿة                 نمالم

                                                                                                                                  اؽمؿ مقصقل مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ صمر مضاف إيمقف  وايمذي نمالم مضاف :ايمذي

                                                                                                                        ؟؟اظمصؾكم: هذا ؿمريؼ *أفمرب

                                                                             هذا: اؽمؿ ----------مبـل فمعم---------دم حمؾ رهمع------

                                                                                                        ؿمريؼ: طمػم--------مرهمقع وفمالمة رهمعف---------ايمظاهرة                                      

ة فمـ كقازممضاف إيمقف ----------وفمالمة صمره----- ، واظمصؾكم ؿمريؼ مضاف كم :اظمصؾ

 --------ٕكف -------

*همائدة : إذا رأيت آؽمؿ اظمؿـقع مـ ايمٌمف وومع  دم مؽان )اظمضاف( همنكف يؽقن مـٌمهما ، 

   ف يبؼكايمؼرية ، وأما إذا وومع دم مؽان ) اظمضاف إيمقف( همنك ؿساصمدِ ويؼبؾ ايمؽرسة ، مثؾ : مررُت زم

ممـقع مـ ممـقفما مـ ايمٌمف  ىمام هق  جمرورا زماإلضاهمة وفمالمة صمره ايمػتحة كقازمة فمـ ايمؽرسة ٕكف 

                                                                                                                ايمسقاضمقة  مساصمَد ايمٌمف مثؾ : مررت زمؼرية 
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تشؽقؾ؟؟ إن ىمـت فمرهمت ذيمؽ  همنيمقؽ متك جتعؾ ايمؽؾؿة جمرورة  دم ايمـطؼ وايم أنرهمت هؾ فم

 اطمتبار ؟؟   راصمعة اظم هذا آطمتبار؟؟ همنن ضمصؾ طمطل هملفمد

، وفمعم ايمطالب وايمتؼقت زمنؽمامفمقؾ صديؼل ،  إلم اظمعفد ، وؽمؾؿت فمعم اظمدرؽمكمَ  ذهبُت 

 يمطالب متقهمرة، ورأيت ىمتب ا وصمؾست زمجاكب ايمعؿقد أمام اظمتعؾؿكمَ 

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ :*

 -----------------ع مذىمر ؽماظما جمرورا زمحرف اجلر ؟مجج: ---------------  مضاهما إيمقف مػردا؟؟

            ج :------ مجع سمؽسغم جمرورا زمحرف اجلر ؟؟------------  مضاهما إيمقف مجع مذىمر ؽماظما؟؟

 ----ج : ------- مػردا جمرورا زمحرف اجلر ؟؟--------ج: -------- مضاهما إيمقف مجع سمؽسغم؟

                                   طمر ايمؽؾامت اظمجرورة، زمعالمة اجلر دم ايمؽالم ايمسازمؼ؟؟*ايمتشؽقؾ :اضبط أوا

                                                                      *أرهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ مع ايمـطؼ زمايمتشؽقؾ ايمذي ؾمؽؾتف؟؟

                                                                                                                              ) هـا هناية ايمطايمب اظمبتدئ(

                                                                              *أىمؿؾ إفمراب : زمجاكب ايمعؿقد:                                                

           زمجاكب :ايمباء -----------صمر  مبـل فمعم ----------ٓحمؾ---------------                                                          

                                          -----ايمظاهرة فمعم----------------------- صماكب :اؽمؿ -------------زمايمباء ، وفمالمة صمره

وفمالمة جمرور ب----------ايمعؿقد : صماكب--------وايمعؿقد ---------

                                                             ---------------------صمره-----------------ايمظاهرة فمعم
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 اظمجزومات مـ إهمعال   زماب:                                                           

                                                                                                               واجلزم طماص زمإهمعال-   سمـبقف : إؽمامء ٓ جتزم* 

                                                                                                                                                                           زم:   فمالمة اجل*

                                                                                    كلطمذ زمداية فمالمة اجلزم : جزوماظمايمػعؾ  وومبؾ أن كلطمذ 

                                                                          ( وسمؽقن دم مقضع واضمد همؼط :            ايمسؽقنهمعالمة اجلزم إصؾقة : )

    ومعـك )صحقح أطمر(، يد ز يذهْب دم اظمضارع ايمصحقح أطمر اظمسبقق زمجازم ، مثؾ : مل 

  (           وايايمثالشمة اظمجؿقفمة دم ومقيمؽ )  عؾةايم مـ ضمروف آطمره ضمرفدم يمقس  سمعـل أمريـ : إول : 

وهل ايمتل يتصؾ زمآطمرها ياء اظمخاؿمبة أو أيمػ مـ إهمعال اخلؿسة  ايمػعؾ اظمضارع يمقسايمثاين : 

  اإلشمـكم أو واو اجلامفمة 

                                                            :                                                                           اشمـان  ويـقب فمـ ايمسؽقن

                          سمذهبل                                    ملأكِت  يذهبا ، مليذهبقا ،إهمعال اخلؿسة، مثؾ : ايمطالب مل  دم إول: ضمذف ايمـقن 

اء أو يمقاايمثاين : ضمذف أضمد ضمروف ايمعؾة ايمثالشمة مـ ايمػعؾ اظمضارع إذا ىمان معتال  ب ) إيمػ أو 

أصؾف :  يرمِ ومثال ضمذف ايمقاء : مل ،  كأصؾف : خيش خيَش مثال ضمذف إيمػ ، مثؾ : مل ايمقاو (  

 أصؾ إمر زمنرصمافمف إلم اظمضارع ، ويعرف و، صؾف : يغز يغزُ ومثال ضمذف ايمقاو : مل  ، ليرم

سمـبقف : فمـدما سمـطؼ زماظمضارع اظمجزوم زمحذف ضمرف ايمعؾة ، فمؾقؽ أن سمـطؼ زماحلرىمة ايمتل سمدل  

 وزمدون مد!! همؼط فمعم احلرف اظمحذوف

 إصؾقة، وما يـقب فمـفا مـ ضمػظؽ؟؟ *اذىمر فمالمة اجلزم
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                                                                      ايمػعؾ اظمضارع همؼط :            مـ إهمعال ايمذي جُيزم

                                                                      ىمقػ أفمرف ايمػعؾ اظمضارع زملكف جمزوم ، ضمتك أكطؼ زمف جمزوما ؟؟               

م ايمذي يتؼدم فمعم اظمضارع كقفمان:                           واجلاز ، صمازم  فمـدما يتؼدم فمعم ايمػعؾ ايمضارع سمعرهمف

                                 وهل :،  كقع جيزم همعال واضمدا وكقع جيزم همعؾكم، وكبدأ زماجلقازم ايمتل جتزم همعال واضمد

                                                                                                  ْب همثؾ : مل يذ،  ايمسؽقن إما اجزم وسمؽقن فمالمة صمزمفت( هم ٓ ايمـاهقة،  ٓم إمر،  ظما،  مل) 

                                                                                                                                              سمذهبل  مل  ، يذهبقا، مل  مل يذهبامثؾ : ـقن إذا ىمان مـ إهمعال اخلؿسة ،ضمذف ايمأو ,

أو ضمذف ضمرف ايمعؾة إذا ىمان آطمره معتال زملضمد أضمرف ايمعؾة ايمثالشمة اظمجؿقفمة دم ىمؾؿة )واي(  ,

 أصؾفا : ) سمدفمق ، ختشك ،  سمرمل (، مظؾقما(ِم ايمعدو ، ٓ سمر َش أضمدا ، ٓ خت عُ ٓ سمد :اظمثال 

 فمالمة اجلزم ظمضارع اظمجزومايمػعؾ ا إمثؾة

 ضمذف ايمـقن يدطمؾقا  هاومارزمقا اظمديـة وظما يدطمؾق 

   يمقـػؼ ايمغـل زىماسمف 

   ٓ ختش ايمعدو 

   ايمطايمبان مل يذهبا 

   مل حيرض اظمدرس ايمققم

 دم مجؾة مػقدة؟؟ أيت *ضع ايمػعؾ اظمضارع اظمجزوم

--------                                                                                                  مل حيػظ:---------------------------------------

                                                              ٓ سمؾعبقا:----------------------------------------------  

                                                                                      !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد ؟؟مػقدة  جمزوم دم مجؾة ضارعمػعؾ *اكطؼ زم
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                                                                                           :                                                                               *ؿمريؼة إفمراب ايمػعؾ اظمضارع اظمجزوم

ضمرف كػل وصمزم(               : ظما( أو )وومؾب : ضمرف كػل وصمزم مل):سمؼقل دم إفمراب احلروف اجلازمةزمداية 

ٓم  فمعم ايمسؽقن ما فمدا وهذه احلروف اجلازمة  مبـقة( :  ايمـاهقة ٓٓم  إمر( أو )  : آمأو)

                                                                                                                       مـ اإلفمراب همنكف مبـل فمعم ايمؽرس ٓ حمؾ هلذه احلروفإمر 

ظما يذهبا ، ٓ  ، يمتذهْب  ، ) مل يذهْب  :: ىمام دم هذا اظمثالػعؾ اظمضارع اظمجزومدم إفمراب ايم  سمؼقلو

ٓ مل ، ظما ، ٓم إمر ،ب) همعؾ مضارع جمزوم )يذهْب ، سمذهْب ، يذهبا ، ختَش(ختَش ايمعدو (

 ما يـقب فمـ ايمسؽقن وهق أو (يذهْب ذا ىمان صحقح أطمر) إ ايمسؽقن فمالمة صمزمف وايمـاهقة ( 

                                                                                                                                                       ، ( َش ختإذا ىمان معتال)  أو ضمذف ضمرف ايمعؾة (يذهبادم إهمعال اخلؿسة)  ضمذف ايمـقن

، خيَش: همعؾ مضارع جمزوم زمؾؿ ، وومؾب  زيد إؽمد : مل : ضمرف كػل وصمزم  مل خيَش مثؾ : 

                                                                                                                                            ايمعؾة إيمػ وايمػتحة ديمقؾ فمؾقفا وفمالمة صمزمف ضمذف ضمرف

 زيدا؟؟ كؾَؼ : مل  *أفمرب

                                                           ------ضمرف ---------------مبـل فمعم ----------ٓ حمؾ ------------ مل :

كؾَؼ : همعؾ -------------جمزوم ب مل وفمالمة صمزمف -----------ضمرف ايمعؾة 

                                                                                                     ------------وايمػتحة--------فمؾقفا

     وايمػافمؾ: ضؿغم مستؼم وصمقزما سمؼديره----------                                                                                   

 زيد: مػعقل زمف مـصقب وفمالمة كصبف-----------ايمظاهرة
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همتؽقن  يمؽػ فمـ همعؾف إن ىمـت سمـفك فمـ ايمػعؾ وا زمعد )ٓ( يمف ضمايمتان: يمػعؾ ايمقاومع ا :همائدة 

  سمذهْب  ٓ)، مثؾ:   ىمام سمؼدم وٓ سمدطمؾ إٓ فمعم ايمػعؾ اظمضارع همؼط وسمؼقم زمجزمف )ٓ( كاهقة

( ،  وإذا مل سمؽـ كاهقا فمـ ايمػعؾ ، وإكام ختػم فمـ ايمؽالم ختَش    سمرمِ    سمغزُ   سمذهبقا  سمذهبا  سمذهبل

 ن  سمذهبقن سمذهبا  سمذهبكم سمذهُب  ٓ فمؾؿت أكؽٓ جتزم ايمػعؾ زمعدها، مثؾ:)ٓ كاهمقة همؼط همتؽقن 

 سمدطمؾ فمعم آؽمؿ وايمػعؾ اظمايض واظمضارع   وسمؽقن كاهمقة  -ودم هذه احلايمة (سمرمل   ختشكسمغزو   

 كقع     )ٓ( اظمضارع اظمرهمقع  اظمضارع اظمجزوم إمثؾة

 ٓ  ايمـاهقة  هتؿؾقا دروؽمؽؿ ٓ هتؿؾقا  

    وصمدت أزمـاءىمؿ ٓ هيؿؾقن 

    روحٓ سمصقر ذات 

    رأيت ويمديؽ ٓ يذاىمرانِ 

    ٓ حتبكم أطماك ظماذا أكِت 

: ٓ سمذهْب إلم اظمؾعب يا زيد                                                ايمـاهمقة (ٓ)قة دم هذا اظمثال  إلم ايمـاه (ٓ)ضمقل 

 ج:----------------------------------------------------------------

ايمـاهقة:  وصمدت ايمطالب ٓ يـظرون إلم ايمـساء                                               (ٓ)ايمـاهمقة دم هذا اظمثال  إلم  (ٓ)قل ضم

ج:----------------------------------------------------------------                                              

 ايمـاهقة؟(ٓ )ايمـاهمقة و (ٓ)ا دم مجؾة مػقدة يمؽؾ مـ *اذىمر مثآ صقسمق
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                                                             سمازمع ايمػعؾ اظمضارع اظمجزوم                                                     

همعؾ ايمممط  ،زم همعؾكماجلقازم ايمتل جت هل ايمـقع ايمثاين مـ اجلقازم ايمتل سمتؼدم فمعم اظمضارع

سمتحؼؼ اجلؿؾة ايمثاكقة إٓ زمممط  ٓ سمرزمط زمكم مجؾتكم   وسمسؿك أدوات ايمممط ٕهنا وصمقاب ايمممط

ن سمتحؼؼ ( همال يتحؼؼ ايمـجاح إٓ زمعد أمـإولم ،مثؾ: مـ يذاىمر يـجح ، اؽمؿ ايمممط ) حتؼؼ

ـْ ، إن ، إذما ،):اظمذاىمرة وهذه اجلقازم ـَ مَ  مفام ، م  ( ، أي ، أيان ، ضمقثام ،ىمقػام ، ىمقَػ ا ، متك ، أي

، ما  مْ سمـد ْب سمؾع مفام مـ خيَش اهلل يػؾْح ، دم ايمقاصمب سمـدْم ، إذما هتؿؾ سمػْز ،إن جتتفْد إمثؾة:

 -يـجْح  أي ؿمايمب جيتفْد  ، ، أيـ سمرِم أرِم ، ىمقػ سمغُز  أنمُز  أؽماهمرْ  ، متك سمساهمرْ  كلىمْؾ  قاسملىمؾْ 

 سمدريبات

 صمقاب ايمممط ايمممطهمعؾ  أدوات اجلزم إمثؾة

 جتده سمستغػر متك متك سمستغػر اهلل جتده نمػقرا

    مـ يػعؾ اخلغم يسؼمح ومؾبف

    مفام سمؽتؿ مـ زماؿمؾ يظفر

    إن سمستؼؿ سمـجح دم مسعاك

    )ومـ يتؼ اهلل جيعؾ يمف خمرصما(

    )أيـام سمؽقكقا يدرىمؽؿ اظمقت(

    !!() هـا هناية ايمطايمب اجلديد ؟؟ة مػقدة دم مجؾ زملداة جتزم همعؾكم جمزوم ضارعمػعؾ *اكطؼ زم
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:                                                                                                                   ؿمريؼة إفمراب أؽمامء ايمممط

إذما  ,ؽماهمْر  إذما ( همفام ضمرهمان ذؿمقان يعرزمان إفمراب احلروف، مثؾ: إن سمساهمْر أ –أما) إن 

إذما( ضمرهمان ذؿمقان مبـقان فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ هلام مـ اإلفمراب                      –سمساهمر أؽماهمر ) إن 

 –متك  –أكك  –وأما زمؼقة أؽمامء ايمممط همفل كقفمان : اؽمامء سمدل فمعم زمان أو مؽان ، وهل: )أيـ 

فمعم ضمسب ضمرىمة آطمره دم حمؾ  ةقسمؼقل دم إفمراهبا: اؽمؿ ذط جتزم همعؾكم مبـوضمقثام(  –أيان 

                                               كصب ـمرف مؽان أو زمان ، مثؾ:                                                                                                  

ـْ ، أيـ: اؽمؿ ذط جيزم همعؾكم إول همعؾ ايممم , ـْ أؽمؽ ط وايمثاين صمقازمف وصمزاؤه ، أيـ سمسؽ

                       مبـل فمعم ايمػتح دم حمؾ كصب ـمرف مؽان                                                                                      

                        د أفمد ، متك: اؽمؿ ذط صمازم مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ كصب ـمرف زمان متك سمع ,

مفام ( همقتحؽؿ دم إفمراهبا همعؾ ايمممط ىمايمتارم:  إن  ,ما   –وأما زمؼقة أؽمامء ايمممط ، وهل: ) مـ 

ىمان همعؾ ايمممط متعديا أي يـصب مػعقٓ زمف ، ومل يذىمر اظمػعقل زمف همقؽقن اؽمؿ ايمممط دم حمؾ 

يذىمر اظمػعقل كصب مػعقل زمف مؼدم ، مثؾ: مـ سُمْؽرْم أىمرْم ، همايمػعؾ سُمؽرم يـصب مػعقٓ زمف ومل 

زمف همتؽقن ) مـ ( اؽمؿ ذط مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ كصب مػعقل زمف مؼدم وصمقزما ) ٕن أؽمامء 

ايمممط هلا ايمصدارة دم ايمؽالم( وإذا ُذىمِر اظمػعقل زمف همقؽقن اؽمؿ ايمممط دم حمؾ رهمع مبتدأ ن مثؾ: 

فمعم ايمسؽقن دم حمؾ مـ سمؽرْمف أىمرْم ،هماظمػعقل زمف ايمضؿغم ايمغائب اظمتصؾ، ومـ: اؽمؿ ذط مبـل 

رهمع مبتدأ وىمذيمؽ إذا ىمان همعؾ ايمممط ٓزم أي ٓ يـصب مػعقٓ زمف ، همقعرب اؽمؿ ايمممط مبتدأ 

مثؾ: مـ يذهب أذهب معف، همػعؾ ايمممط) يذهب( ٓ يستطقع أن يـصب مػعقٓ زمف ، وهلذا 

                             كعرب مـ: اؽمؿ ذط صمازم مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ رهمع مبتدأ                       
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سمـبقف: فمـدما ُيعرب اؽمؿ ايمممط مبتدأ همنن اخلػم يؽقن همعؾ ايمممط مع اجلقاب                               

سمـبقف: إذا ؽمبؼ اؽمؿ ايمممط زمحرف صمر همقؽقن دم حمؾ صمر زمحرف اجلر ، مثؾ: زمؿـ متر أمر، 

ن دم حمؾ صمر                                مبـل فمعم ايمسؽق ( اؽمؿ ذط مـ)همتؼقل: ايمباء ضمرف صمر 

                               :                                                                                        اإلفمراب سمدريبا: أىمؿؾ 

                                                                                 مـ يذاىمر يـجح؟                                                         ,

                                                                                                                                                          اؽمؿ -------  صمازم  مبـل  فمعم -------- دم حمؾ--------- مػعقل زمف مؼدم وصمقزما    :مـ

                                                                       يذاىمر: همعؾ--------جمزوم وفمالمة صمزمف--------- 

                                                                                        سمؼديره---------  وايمػافمؾ: ضؿغممستؼم صمقازا 

جمزوم وفمالمة صمزمف----------                                              يـجح: صمقاب ايمممط همعؾ----------

                                وايمػافمؾ: ضؿغممستؼم صمقازا  سمؼديره---------                                                               

                                       إن سمزرع حتصد                                                                                                                  ,

                                           إلفمراب                 إن : ضمرف--------مبـل فمعم ايمسؽقن ------------ٓ حمؾ يمف مـ ا

                       مـ خيرج أطمرج معف                                                                                                              ,

  حمؾ رهمع--------------مـ: اؽمؿ----------صمازم مبـل فمعم-------- دم

 

 

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
133 

 
  

متك جتزم اظمضارع  دم ايمـطؼ وايمتشؽقؾ؟؟ إن ىمـت فمرهمت ذيمؽ  همنيمقؽ  هذا  أنهؾ فمرهمت 

 ؟؟                            راصمعة اظم آطمتبار؟؟ همنن ضمصؾ طمطل هملفمد

 اطمتبار

اظمعؾؿ ؽمقؼقل  دطمؾ : اظمعؾؿ مل يدطمؾ زمعد ، همنذا ايمطالبب اظمعفد وظما يدطمؾقه ، ومال ومارب ايمطال

يمقدطمؾ اظمجتفد همؼط ، وؽمقؼقل يمؾؿفؿؾ : ٓمتش إلم اظمعفد   ، يتلطمر يـدمهمؿـ  ، قا يمـا : ٓ سمدطمؾ

                                                                                           مضقعا يمؾقومت-وٓ سمدع أضمدا ، وٓ سمسع دم اظمعفد ذهازما و إيازما 

                                                                                                                                   ؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ :ا*

 ----------------------------ج : ------------  همعال مضارفما جمزوما زمحذف ايمـقن؟؟

 ----------------------ج : -----------------  أطمر؟؟ همعال مضارفما جمزوما صحقح

  ----------ج: ---------------- همعال مضارفما معتال جمزوما زمحذف ضمرف ايمعؾة )ايمقاو(

   ------------------------همعال مضارفما معتال جمزوما زمحذف ضمرف ايمعؾة )إيمػ(؟؟ج :

 ---- -----------------------ج :  قاء(؟همعال مضارفما معتال جمزوما زمحذف ضمرف ايمعؾة )ايم 

                           ----------------ج : --------------- همعال مضارفما صحقح أطمر جمزوما زمالم إمر؟؟

                          همعؾ ايمممط؟ ج--------------------  صمقاب ايمممط؟ ج------------------------------

 : اضبط أواطمر ايمؽؾامت اظمجزومة زمعالمة اجلزم دم ايمؽالم ايمسازمؼ؟؟ايمصامت *اإلفمراب 

                                                                          * أرهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ، مع مالضمظة ايمتشؽقؾ ايمذي ؾمؽؾتف؟؟ 
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                                                                                                                                                  * أىمؿؾ إفمراب : 

                :                                                                                                                             قآ سمدطمؾ

                                                                             ؽقن ٓ ---------------------فمعم ايمس: ضمرف هنل ------------- ٓ

ايمـقن ٕكف مـ : همعؾ ------------جمزوم زمال وفمالمة صمزمف ------------ سمدطمؾقا

                                                                                                                                إهمعال------------

 وايمقاو: ضؿغم ---------مبـل فمعم --------دم حمؾ رهمع----------- 

                                                                        ؟                                                                   يتلطمْر يـدم  مـ 

  مـ: اؽمؿ --------- جتزم همعؾكم  همعؾ ايمممط وصمقازمف مبـل فمعم---------- دم حمؾ رهمع---------

                            ،                                                : همعؾ ايمممط مبـل فمعم ----------- دم حمؾ رهمعيتلطمر

                                          وايمضؿغم: )هق(  اظمستؼم زمعد ايمػعؾ مبـل فمعم ----------دم حمؾ---------همافمؾ

                                                              جمزوم وفمالمة  صمزمف ----------يـدم: همعؾ مضارع صمقاب ايمممط 

  وايمضؿغم: )هق( اظمستؼم مبـل فمعم ------- دم حمؾ رهمعؾ-----------
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كجزم ، يمؽـ ىمقػ متك كجر،  ومتك كـصب،  ومتك متك  كرهمع،  و  ,زمحؿد اهلل  ,فمرهمـا أن  

 كػعؾ إذا صماءت ىمؾؿة زمعد ايمؽؾؿة اظمرهمقفمة أو اظمـصقزمة أو اظمجرورة أو اظمجزومة ، همامهل احلرىمة

 ايمتل أصمعؾفا دم آطمرها فمـد ايمـطؼ هبا أو سمشؽقؾفا ؟؟                                          

همافمؾ مرهمقع ىمام فمرهمت ذيمؽ مـ  فمؾقف همعؾ همفق دم، )ايمرصمؾ( سمؼ ايمضاضمؽ ُؾ : صماء ايمرصم مثال

 ( همامهل ضمرىمتف دم آطمره؟؟ايمضاضمؽومبؾ ، يمؽـ ىمقػ كػعؾ ب ىمؾؿة )

ىمؾؿة زمعد ايمؽؾؿة اظمرهمقفمة أو اظمـصقزمة أو اظمجرورة ، أو  صماءتإذا زمؽؾ  ؽمفقيمة اجلقاب: 

 سمتبع ما ومبؾفا دم اإلفمراب وهلهل إضمدى ايمتقازمع إرزمعة،  اظمجزومة همنن هذه ايمؽؾؿة دم ايمغايمب

إن ىمان ما ومبؾفا مرهمقع همفل مرهمقفمة ، وإن ىمان ما ومبؾفا مـصقب همفل مـصقزمة --- وهؽذا ،  أي

                                                                                 فمددها أرزمعة :   هذه ايمتقازمعـػسفا وهمال سمستؼؾ زم

 ، ( ايمتقىمقد،  ايمعطػ ، ايمبدل ( ،ايمـعت) ايمصػة)  

 زمايمتػصقؾ: وؿمريؼة معرهمتفا وؽمقف كلطمذ ىمؾ واضمدة
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يمصػة ) ايمـعت (                                                                                    أوًٓ :  ا                                                     

                               ( فمـدما أسمؽؾؿ هبا أو أضبطفا زمايمتشؽقؾ؟؟                       صػةس: ىمقػ أفمرف أن هذه ايمؽؾؿة )

(                                                                                                            ايمتـؽغم، أو ايمتعريػايمتل ومبؾفا دم: )سمعرهمفا إذا ىماكت ايمؽؾؿة سمشازمف ايمؽؾؿة 

                      اظمثال ايمسازمؼ :  اكظر ،( وسملطمذ كػس ضمرىمة ايمؽؾؿة ايمتل ومبؾفاصػةهمنن واهمؼتفا  همتسؿك ) 

: )معرهمة( ايمضاضمؽ)ايمرصمؾ(: ؽمتجد أهنا )معرهمة (، و ىمؾؿة  ٓضمظ ىمؾؿة  ايمضاضمُؽ  صماء ايمرصمُؾ 

،  ؿمقيؾٍ  : مررت زمرصمؾٍ أيضا مرهمقفمة ٕن)ايمرصمؾ( مرهمقفمةصػة ل) ايمرصمؾ ( ايمضاضمؽإذن : 

 ة أيضإن)رصمؾ( جمروريمرصمؾ جمرورة ( صػة ؿمقيؾ( كؽرة ، إذن )ؿمقيؾف)رصمؾ( كؽرة ، و)

    يعرب صػة، ٕن ) ضاضمؽا( كؽرة!و)ايمرصمؾ( معرهمة زمخالف: صماء ايمرصمُؾ ضاضمؽًا ، همال

                                                                                                              ؟ دم مجؾة مػقدة ) صػة ( مـاؽمبة ذىمرأىمؿؾ ايمػراغ زم*

                                                                                                              صماء ايمشقخ -------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (   هـا هناية ايمطايمب اجلديد!! )قدا مشتؿال فمعم صػة؟؟*اذىمر مثآ صقسمقا مػ

 ايمـعت إمثؾة

 ٓ يقصمد ضمزيـاصماء ايمرصمؾ 

  هذا حمؿد اظمجتفد

   اظمرأة اظمحجبة صؾْت 

  ايمطايمبان اظممدزمان ضمرض

  صماء اظمسؾؿقن اظمخؾصقن

  مررت زمرصمؾ ؿمقب
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رأيت )،  ( جمتفٌد  صماء ؿمايمٌب )أو  (اظمجتفُد  صماء ايمطايمُب )ىمام دم إمثؾة:*ؿمريؼة إفمرازمف ايمصػة :  

 مررت زمطايمٍب )أو  (اظمجتفدِ  طايمِب مررت زمايم)،  (اجمتفًد  رأيت ؿمايمباً )أو   (اظمجتفَد  ايمطايمَب 

                                                                                                                                          (                    جمتفدٍ 

                                                           أن سمؼقل : صػة  مرهمقفمة أو مـصقزمة أو جمروة   فمعم ضمسب ماومبؾفا

                                                                                                                           ىمريؿمثؾ : مررُت زمرصمؾ 

                                                                                                            زمايمؽرسةٕن رصمؾ جمروره   ايمؽرسة اصػة  جمرورة وفمالمة صمره ىمريؿ :

                                                                                                      ؟؟ايمػاضؾاظمدرس *أفمرب  : ذهب 

----مبـل فمعم------ٓ حمؾ-----------                                                                       ذهب: همعؾ---

 اظمدرس: ------مرهمقع وفمالمة رهمعف--------ايمظاهرة

 جمرورة ، وفمالمة صمرها--------------- ايمػاضؾ : --------
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                                                                                 ايمبدل                                                                        

                                                                         ىمقػ أفمرف ايمبدل؟؟                                                                             و

 يتغغم اظمعـك ، سمعرف ايمبدل زملكف  كػس ايمؽؾؿة ايمتل ومبؾف ، همنن وضعتف مؽان ايمؽؾؿة ايمتل ومبؾف ٓ

، وممؽـ  اظمدرس(هق كػسف زيد(   ٕن)اظمدرس( : زمدل مـ )زيد، ف)  زيٌد  اظمدرسمثؾ : صماء 

( اظمدرس( مرهمقع ٕن )اظمدرسـ )( زمدل مزيد، واظمعـك واضمد ، إذن ) زيدحيؾ حمؾف همتؼقل : صماء 

أما  : ايمػرق زمكم ايمصػة وايمبدل أن ايمصػة  سمذىمر صغة مـ صػات آؽمؿ ايمذي ومبؾفا،سمـبقف مرهمقع

                                                                                                                                                   زيُد  ،وايمبدل مثؾ: صماء اظمدرُس  ايمؽريؿُ  ايمبدل همفق كػس آؽمؿ  ومبؾف  همايمصػة مثؾ: صماءاظمدرُس 

 ايمعالمة اإلفمرازمقة يمؾبدل ايمبدل إمثؾة

 ايمضؿة فمؿر ضمرض أزمق ضمػص فمؿر

   رأيت فمؿؽ فمؾقا

   صؾقت فمعم ايمـبل حمؿد فمؾقف ايمصالة وايمسالم

   ٓ سمرضب أطماك زيدا

   ممـكم فمائشةاحلديث فمـ أم اظم

   فمثامن ايمـقريـ يذ ديث فمـاحل

                                                                                            دل اظمـاؽمب دم ايمػراغ همقام يليت؟ضع ايمب *

                                                                                          ؽمـة ايمـبل -------------------- فمؾقؽ زماسمباع

                                                                                                                                     ايمصديؼ ----------------أهمضؾ ايمـاس زمعد ايمـبل فمؾقف ايمصالة وايمسالم 

                                                                                          ( هـا هناية ايمطايمب اجلديد!! )ثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم ايمبدل؟؟*اذىمر م
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                                                                                                                                   :   *ؿمريؼة إفمراب ايمبدل     

                                                                                أن سمؼقل : زمدٓ مرهمقفما أو مـصقزما أو جمرورا أو جمزوما

 : حمؿد : زمدل مرهمقع وفمالمة رهمعف ايمضؿة ايمظاهرة دم آطمره حمؿدهذا أزمقك 

 فمرب ايمبدل : مررت زملطمقؽ زيد؟؟*أ

 دم آطمره---------- : زمدل --------وفمالمة صمره ----------

يمرصمؾ  ، همؾق ومؾت زيدأطمقك  مات: مثؾيمؾؿخاؿمب،    مـ همقائد ايمبدل  معرهمة ايمًمء اظمجفقل ,

أطمقك ، همال يدري ايمرصمؾ مـ هق أطمقه، ٕن يمف فمدة إطمقة ، همنذا ذىمرت ايمبدل يمف وومؾت:  مات: 

 مـ إطمقاكف!! ايمذي مات  يمف مـ هق، سمبكمزيد
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                                                                                     ايمعطػ                                                             

                                               مة اإلفمراب؟؟                                                                                               سمازمعة ظما ومبؾفا دم فمالوعم ماومبؾفا ، ىمقػ أفمرف أن هذه ايمؽؾؿة معطقهمة فم

                       :                           وهل،  زمقـفا وزمكم ايمؽؾؿة ايمتل ومبؾفا أضمد ضمروف ايمعطػ ايمتسعة  إذا صماءسمعرف ذيمؽ 

(  طمايمٌد ف )   طمايمٌد ( ، مثؾ :  صماء زيٌد و ضمتك،  يمؽـ،  ٓ،  زمؾ،  أم،  أو،  شمؿ،  ايمػاء،  ايمقاو) 

 -ةٕن )زيٌد( مرهمقفم وفمالمة رهمعف ايمضؿة معطقف فمعم زيد وهق مرهمقع

 سمدريبات                                                                    

 ضع معطقهما مـاؽمبا دم ايمػراغ أيت :* 

 أزمقك ضمتك ----------- دم جمؾس ايمعؾؿضمرض 

                                                                                                                   ادرْس ايمػؼف أو --------------

                                                                                                                                                                      (      !!هـا هناية ايمطايمب اجلديد ) *اذىمر مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم معطقف؟؟

 فمالمة إفمرازمف آؽمؿ اظمعطقف ضمرف ايمعطػ مثؾةإ

 ايمػتحة ايمػؼف شمؿ سمعؾؿت ايمعؼقدة شمؿ ايمػؼف

    رأيت ايمطالب واظمدرؽمكم 

    هماؿمؿة أو فمائشة سمزوْج 

    ؟أسمريد ايمطايمب أم أطماه

    ايمعاملزمؾ  اظمديرما صماء 

    ضمرض ايمؼائد ضمتك اجلـقد
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                                                                                                                      : *ؿمريؼة إفمراب اظمعطقف

سمؼقل دم إفمراب ضمرف ايمعطػ : ضمرف فمطػ مبـقا فمعم ضمرىمة  آطمره ٓ حمؾ يمف مـ *زمداية 

                                                                                                                                                  اإلفمراب

: معطقهما  مرهمقفما  أو مـصقزما  أو جمرورا أو  جمزوما  فمعم ضمسب ما  *وسمؼقل دم إفمراب اظمعطقف

                                                                                                                                                                       ومبؾف 

                           ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ضمرف فمطػ مبـل فمعم  ايمػتح  : شمؿ فمقم شمؿمثؾ : ذهبت إلم زيد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فمقم : معطقف جمرور وفمالمة صمره ايمؽرسة

                                                                                                               : صماء زيد وطمايمد ؟؟  *أفمرب 

صماء: همعؾ-------مبـل فمعم-------ٓ حمؾ-----------                                                          

                                                                                                    زيد:--------مرهمقع وفمالمة رهمعف---------ايمظاهرة               

ٓ حمؾ يمف مـ -------                                                                                                    --------مبـل فمعم-------ايمقاو : ضمرف

 يمد : معطقف فمعم -------- مرهمقع وفمالمة رهمعف -------------طما
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                                                                           ايمتقىمقد                                                                        

     دم فمالمة اإلفمراب؟؟                                      ىمقد ، ضمتك أصمعؾفا سمازمعة ظما ومبؾفىمقػ أفمرف ايمتقو

أوٓ : مها كقفمان : ايمـقع إول : سمقىمقد يمػظل : وسمعرهمف زملن ايمؽؾؿة سمعاد زمؾػظفا ، ؽمقاء ىماكت 

   ، (هتؿؾ ٓٓ )، أو ضمرهما، مثؾ: (يا زيد ذاىمرْ  ذاىمرْ )همعال، مثؾ :  ، أو(ومادم أزمقكأزمقك )اؽمام، مثؾ : 

                                                  وهل :،  ايمـقع ايمثاين : سمقىمقد معـقي :  وسمعرهمف زملكف أيمػاظ خمصقصة

              (مجقَعفؿأوىمَؾفؿ أو أفمقـَفؿأو  أكػَسفؿرأيت ايمـاَس )( ، مثؾ : مجقع، ىمؾ،  ايمعكم،  ايمـػس) 

                                  ة( وما زمعدها سمقىمقدات مـصقزمة ٕن ىمؾؿة ) ايمـاَس( ايمتل ومبؾفا مـصقزم---أكػَسفؿف)

 كقفمف ايمتقىمقد إمثؾة

 يمػظل كعؿ كعؿ كعؿ همفؿت

   هرب هرب ايمؾص

   فصماء ايمطايمب كػُس 

   فؿضمرض ايمؼقم ىمؾُ 

   فؿزاركا ايمضققف مجقعُ 

   هلل اظمستعان اهلل اظمستعانا

                                                                                                     سمقىمقدا مـاؽمبا دم ايمػراغ أيت؟ ضع*

                                                                                                                                          ------- يمـ أسمرك ايمعؾؿ

                                                                                               ضمرض اظمدرس ----------------------

 (                                                                                              !!اية ايمطايمب اجلديدهـا هن )مثآ صقسمقا مػقدا مشتؿال فمعم ايمتقىمقد زمـقفمقف؟؟ *اذىمر 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
143 

 
  

            :                                                                                                                        *ؿمريؼة إفمراب ايمتقىمقد

أن سمؼقل دم إفمراب ايمتقىمقد ايمؾػظل : ايمؽؾؿة ايمثاكقة سمقىمقدا يمػظقا مرهمقفما أو مـصقزما أو جمرورا أو 

                                                                                                                                              جمزوما أو مبـقا  

                                                                                                                                                                     زيد : هذا ايمثاكقة سمقىمقد يمػظل مبـل فمعم ايمسؽقن  هذامثؾ : هذا 

                                                       ا:  سمقىمقدا معـقيا مرهمقفما أو مـصقزما أو جمروروسمؼقل دم ايمتقىمقد اظمعـقي 

 : مجقعفؿ : سمقىمقد معـقي مرهمقع وفمالمة رهمعف ايمضؿة ايمظاهرة دم آطمرهقعفؿ مج مثؾ ضمرض ايمـاُس 

    همائز   اظمجتفد*أفمرب : اظمجتفد 

                                                                   --------ايمظاهرة  ----------مرهمقع وفمالمة رهمعف--- اظمجتفد:

                                                            مرهمقع وفمالمة رهمعف-----------تفد ايمثاكقة سمقىمقد ---------اظمجو

 همائز: ------مرهمقع وفمالمة رهمعف---------ايمظاهرة

                                               

ومـ همقائد ايمتقىمقد أكؽ سممىمد ايمؽالم  يمؾؿخاؿمب وسمؼقيف ضمتك ٓيتفاون، أو يػفؿ معـك آطمر *

( ضمتك ٓهيؿؾ احلػظ، اضمػظهمؼقيمف: )اضمػظ  ىمؾف،ايمدرس اضمػظ ىمؼقل اظمعؾؿ يمؾطايمب : اضمػظ 

       -( ضمتك حيػظ مجقع ايمدرس ويمقس زمعضفىمؾفوومقيمف: )
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ىمقػ ايمعطػ وايمتقىمقد ( وفمرهمت و ايمبدل ،ايمتقازمع إرزمع، ) ايمـعت )ايمصػة( أنهؾ فمرهمت 

                                       لفمد اظمراصمعةهم همنذا مل جتبهذا آطمتبار؟؟ ؟؟ إن ىمـت فمرهمت ذيمؽ  همنيمقؽ سمػرق زمقـفا 

 اطمتبار                                                                               

وصماء اخلطقب   ،، وايمطالب ىمؾفؿ يؿشقن إلم اظمسجد ايمؽبغم، يقم اجلؿعة ، وطمايمدا رأيت زيدا

                                                                                       -زمؾقغة  زمؾقغة اخلطقب حمؿد زمخطبة  أسمككػسف، و

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ ايمتقازمع أسمقة:

                                                                   ------------------ ,2- ------------- ,1 ج :  معطقهمكم

                                                                                         -:-----------------------------ج  سمقىمقدا يمػظقا

                                                                   --------------- ,2------------------- ,1ج : سمقىمقديـ معـقيكم

                                              -----------------ج :---------  زمدٓ                      -------------ج : --  صػة

                  مة اظمـاؽمبة دم ايمؽالم ايمسازمؼ؟؟اضبط أواطمر ىمؾامت ايمتقازمع إرزمع زمايمعال :*اإلفمراب ايمصامت 

                                     ؿت زمف؟؟*ارهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ ، مع مالضمظة ايمـطؼ زمايمتشؽقؾ ايمذي وم

                                                                                                                            ) هـا هناية ايمطايمب اظمبتدئ!!(

                                                                                                           ؟؟                         إلم اظمسجد ايمؽبغم  *أىمؿؾ إفمراب :

                   إلم : ضمرف -------مبـل فمعم --------ٓ----------مـ اإلفمراب-                                                                    

        : اؽمؿ ----------زمنلم وفمالمة---------ايمؽرسة ------------دم -----------                                                   ايمؽبغم

                                                                    اهرة دم -----------جمرورة وفمالمة صمره -----------ايمظ ايمؽبغم : ---------
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 شمؿرة ايمدراؽمة                                                    

همال مثقؾ يمف همقام ُب اظمثؾ زمِف ،، ُيرْضَ  دار احلديث زمدماج مـارة فمامرة إن مرىمز

َيؼصده ايمطالب ىمؾفؿ رنمبًة دم ايمعؾِؿ ايمممفمل ، همؼماهؿ صمايمسكَم   أفمؾؿ،

همال ؿمالٌب مفؿؾكم يضقعقن أووماهتؿ ،ٓ حلؾؼاِت ، ضمقَل اظمسجِد ،صباضًما دم ا

دم يديف ايمؽتاب  اجمتفد   -رمحف اهلل ,ايمشقخ مؼبال  ىمـُت أرىو دم دار احلديث،

، حيُث اظمتعؾؿكم ضمثا ، دم ىمؾ إوومات إٓ وومت ايمصالة ، ايمتل يتػرغ هلا ايمعباد 

 ؟حاب اهلؿؿ مـ هذا ايمعؿِؾ اجلؾقؾفمامة ، وذو ايمعؾؿ طماصة ، همليـ همليـ أص

ـْ  ؽمار وآصمتفاد فمعم ايمدرب وصؾ !!  همؽان اهلل معقـا يمؽؿ يا ؿمالب  وَم

 فمؾؿ مرهمقع صاضمبف إٓ فمؾؿ ايمؽتاب وايمسـة ، وهلذا اؿمؾب ايمعؾؿ ايمعؾؿ ، همال

ايمعؾؿ  ومدر يعرفمل  كػسف هق ٕكف، ؽسقلايم عؾقهمؾـ ي وٓ سمؽسؾ، ف ،عؿر ىمؾايم

 !!د همؿـ يطؾب جي هماؽمع يا ؿمايمب ايمعؾؿ إلم اظمعارم
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 ما يليت  –مـ ايمؼطعة ايمسازمؼة  –ج اؽمتخر*

 --------------همافمال= ,                                           --------------معرهمة =  اؽمام ,

 ------------------------كائبا يمؾػافمؾ= ,                                  --------- ----------اؽمام كؽرة = ,

 -----------------------مبتدأ =  ,          --------------------ر = اؽمام جمرورا زمحرف اجل ,

   ------------------------اؽمام مقصقٓ= ,                        ---------------اؽمام جمرورا زماإلضاهمة =  ,

 ٓ ايمـاهمقة يمؾجـس:-------------------اؽمؿ                                                       -----------طمػما يمؽان = ,

 ----------------------------اؽمؿ ذط= ,                                                           -----------= اؽمام إلنً  ,

 =------------------------ارةاؽمؿ إؾم_                                                                     -----------متققزا = ,

 -------------------------ضؿغما= ,                                                                     ----------مـادى = ,

 --------------------ا =مجع مذىمر ؽماظم ,                                                                         -------مستثـك = ,

 --------------------مجع ممكث ؽماظما = ,                                                                   -------مػعقٓ معف = ,

 ------------------اؽمام مـ إؽمامء اخلؿسة= ,                                          -------------------مػعقٓ مطؾؼا = ,

 ----------------------اؽمام مػردا = ,                                                                            --------ضمآ =  ,

 ---------------------مثـك= ,                                                                      ---------مػعقٓ زمف = ,

 -------------------مجع سمؽسغم= ,                                                      ----------مػعقٓ همقف )زماكا( = ,

 ---------------------ضمرهما = ,                                                        ----------مػعقل همقف)مؽاكا(= ,
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 -------------------همعال ماضقا = ,                                                                  ---------ف = مػعقٓ ٕصمؾ 

 ------------------همعال مضارفما = ,                                                                    -----------طمػما ظمبتدأ = ,

 ------------------------همعؾ أمر= ,                                                               -----------اؽمام  يمؽان = ,

 -----------------------اؽمام معرزما= ,                                                                 ------------طمػما  إلن= ,

 -----------------------مجؾة اؽمؿقة = ,                                                                      ----------اؽمام مبـقا = ,

                        -----------------------مجؾة همعؾقة  = ,                                                   ----------همعال مضارفما جمزوما = ,

 --------------------------ىمالما مػقدا = ,                                               -----------همعال مضارفما مـصقزما = ,

 -----------------------صػة = ,                                                        --------همعال مضارفما مرهمقفما = ,

 -------------------------زمدٓ = ,                                           -------ضمذف ايمعؾة = همعؾ أمر مبـل فمعم ,

                                                                                            -------------------سمقىمقدا معـقيا = ,                                                                      -------سمقىمقدا يمػظقا =  , 

=-----------------------------                                                                                            ٓ ايمـاهقة مع ايمػعؾ ايمذي زمعدها ,

                                                                                                 ------------------------------ ٓ ايمـاهمقة مع ايمػعؾ ايمذي زمعدها= ,

ايمسمال ايمثاين : اضبط زمايمشؽؾ آطمر ىمؾ ىمؾؿة ضبطا صحقحا زمايمعالمة اإلفمرازمقة اظمـاؽمبة فمعم *

                                  ورة ، أو جمزومة مـصقزمة ،أو جمر ضمسب مقومع ايمؽؾؿة إن ىماكت مرهمقفمة ، أو

   دم آطمر ايمؽؾؿة؟؟ تشؽقؾرهمع صقسمؽ زمايمؼراءة مـتبفا يمؾا : طمغمايمسمال إ*

 (فمعم ايمطايمب اجلديد اإلفمادة مع ؿمريؼة اإلفمرابا هناية ايمطايمب اظمبتدئ اجلديد!! شمؿ *) هـ
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                                                                                                                                                               :                  ايمسمال إطمغم:أىمؿؾ إفمراب ما يليت *

ُب اظمثؾ زمف   إن مرىمزدار احلديث زمدماج مـارة فمامرة، ُيرْضَ

                                                                       ------ٓ -----------------------مبـل فمعم --- اجلقاب : إن : ضمرف سمقىمقد وكصب

مـصقب وفمالمة كصبف-----------ايمظاهرة دم-----------                                                                         مرىمز :-------إنً 

                                        اإلضاهمة وفمالمة صمره ---------------ودار مضاف ---------جمرور زمدار: مرىمز------

--                   وفمالمة صمره---------------- جمرور ب-------احلديث : دار مضاف واحلديث-----

--------------                --------ٓ حمؾ--ايمباء : ضمرف صمر مبـل فمعم ---زمدماج : صمار و--------

  ---                   دماج: اؽمؿ جمرور زمايمباء وفمالمة صمره ------------كقازمة فمـ -------------ٕكف اؽمؿ----

مـارة: ------------إن  مرهمقع وفمالمة رهمعف --------                                                                   

--------ظمـارة-مرهمقفمة وفمالمة رهمعفا --------------ايمظاهرة دم آطمرها-                                                        فمامرة-

ُب: همعؾ----------مغغم----------مرهمقع وفمالمة----------------دم آطمره-                                                           ُيرْضَ

  ثؾ: ----------------مرهمقع وفمالمة رهمعف-----------------ايمظاهرة دم---------------                                              اظم

زمف: ايمباء : ضمرف ----------مبـل فمعم -----------ٓ-------------------واهلاء : 

 حرف اجلرضؿغم--------------فمعم--------------دم حمؾ صمر جمرور  زم
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                                                                                                                                                                                      سمتامت هلا سمعؾؼ زمايمـطؼ وايمؽتازمة                                                       

                    أؽمامء آؽمتػفام                                                                                                                                                                             -

؟ أفمرهمفا زملهنا أؽمامء وضعت يمؾسمال وآؽمتػفام فمـ ايمًمء، ىمقػ أفمرف أؽمامء آؽمتػفام

 ؟ا كقع ايمػاىمفة( يمغغم ايمعاومؾ، مثؾ:مما( يمالؽمتػفام فمـ ايمعاومؾ،مثؾ: مـ زارك؟ و)مـوهل:)

( يمإلؽمتػفام فمـ اظمؽان، مثؾ:متك متك( يمسمال فمـ اظمؽان، مثؾ:أيـ زمقتؽؿ؟و)أيـو)

( فمـ احلال ، مثؾ: ىمقػ ىمقػيمؾؼاء؟ و)( فمـ ايمزمـ دم اظمستؼبؾ، مثؾ:أيان اأيانسمساهمر؟و)

، مثؾ:أكك  ( فمـ اظمؽان وايمزمان واحلالأكك( فمـ ايمؽؿقة، مثؾ: ىمؿ مايمؽ؟ و)ىمؿ؟ و)ضمايمؽ

                                             أي أيـ زمقتؽ ومتك ؽمػرك وىمقػ صمئت؟زمقتؽ؟ أكك ؽمػرك؟ أكك صمئت؟

          ؼ ؽمؾؽت؟                                                                                                                      وأما )أي( آؽمتػفامقة  همؿعرزمة ، مثؾ: أي ؿمري

 ( مثؾ: أأىمؾت؟ هؾ أىمؾت؟ ويمؽـفام ضمرهمانهؾ( و)اهلؿزةسمـبقف: و يستخدم يمالؽمتػفام )

 سمدريبات

 ضمرىمة زمـائف اؽمؿ آؽمتػفام إمثؾة

 ايمسؽقن مـ همفؿ مـؽؿ ايمدرس؟   مـ 

   أيـ ىمتازمؽ يا زيد؟

   متك وصؾت مـ ؽمػرك؟

   ما ايمذي حتؿؾف همقق رأؽمؽ؟

   ضمرض زيد مـ اظمدرؽمة 

 *اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال  فمعم اؽمؿ اؽمتػفام  يمؾزمان واظمؽان؟       
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                                                                                            :                         ؿمريؼة إفمراب أؽمامء آؽمتػفام 

أما احلرهمان آؽمتػفام: )اهلؿزة ، هؾ( همقعرزمان إفمراب احلروف مثؾ:                                                          

أ( : )هؾ( ضمرف اؽمتػفام مبـل فمعم ايمسؽقن                           واهلؿزة هؾ ومرأ زيد؟ أذهبَت إلم اظمسجد؟ )هؾ ،

واهلؿزة)أ( ضمرف اؽمتػفام مبـل فمعم ايمػتح ٓ حمؾ هلام مـ اإلفمراب                                                             

                                                        أما زمؼقة أؽمامء آؽمتػفام همقؽقن إفمراهبا فمعم ضمسب اجلقاب، مثؾ:            

  ـْ مَ يؼازمؾ  حمؿددم ايمبقت سمالضمظ أن دم ايمبقت يؼازمؾ دم ايمبقت ، و حمؿدمـ دم ايمبقت؟ اجلقاب:  ,

          وزمؿ أن حمؿد يعرب مبتدأ إذن : مـ : اؽمؿ اؽمتػفام مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ رهمع مبتدأ                                

همزيد طمػم اظمبتدأ إذن مـ: اؽمؿ اؽمتػفام مبـل فمعم ايمسؽقن دم  (هذا زيد)مـ هذا؟ اجلقاب:  ,

                                                                                                    حمؾ رهمع طمػم                                                                                                                  

، همايمعؾؿ مػعقل زمف إذن مـ: اؽمؿ اؽمتػفام مبـل فمعم  (ايمعؾؿأضمب )مـ حتب؟ اجلقاب:  ,

       ايمسؽقن دم حمؾ كصب مػعقل زمف مؼدم وصمقزما ٕن أؽمامء آؽمتػفام هلا ايمصدارة دم ايمؽالم                                     

أيـ: اؽمؿ اؽمتػفام مبـل  :، أمام ـمرف مؽان إذن (اظمسجد أمامأؽمؽـ )أيـ سمسؽـ؟ اجلقاب:  ,

                                   فمعم ايمػتح دم حمؾ كصب ـمرف مؽان                                                                                                

متك: اؽمؿ اؽمتػفام  :اخلؿقس ، يقم اخلؿقس ـمرف زمان، إذن يقمساهمر؟ اجلقاب: أؽماهمر متك سم ,

مبـل فمعم ايمسؽقن دم حمؾ كصب ـمرف زمان                                                                                          

ؿ اؽمتػفام مبـل فمعم ايمػتح دم ىمقػ: اؽم :، همراىمبا ضمال، إذنراىمباىمقػ صمئَت؟ اجلقاب: صمئت  ,

                            حمؾ كصب ضمال                                                                                                                  

                         ؾمديدا ف)رىمضا ؾمديدا( مػعقل مطؾؼ رىمضاأي رىمض سمرىمض؟ اجلقاب: أرىمض 
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أَي : اؽمؿ اؽمتػفام  مػعقل مطؾؼ ) ومل كؼؾ دم حمؾ ٕكف معرب همفق ايمقضمقد اظمعرب مـ  :إذن

                           أؽمامء آؽمتػفام(                                                                                                             

    ىمؿؾ إفمراب اؽمؿ آؽمتػفام همقام يليت:                                                                                           سمديبات:  أ

           ىمقػ ضمايمؽ؟ ىمقػ: اؽمؿ-------------مبـل فمعم--------------دم حمؾ رهمع-------------- ---    ,

م -----------فمعم------------دم حمؾ--------ـمرف--------- متك ضمػظت؟ متك:--------اؽمتػفا -

أيـ اظمعفد؟ أيـ: اؽمؿ -----------مبـل فمعم-----------دم حمؾ كصب--------------زمان                    ,

                ما هذا؟ ما: --------اؽمتػفام --------فمعم----------دم حمؾ------------طمػم                              ,

آؽمتػفامقة فمبارة  (ىمؿ): ىمقػ كػرق زمكم ىمؿ آؽمتػفامقة وىمؿ اخلػمية؟ كػرق زمقـفام أن همائدة

اؽمتػفام، مثؾ:  يت مـصقزما وكضع دم هنايتفا فمالمةمتققزها يلوأيضا  ،فمـ ؽممال زمحاصمة إلم صمقاب

اج إلم صمقاب ومتققزها وأما اخلػمية همفل سمدل فمعم ايمؽثرة،ويمقست ؽممآ وٓ حتت ىمؿ ؿمايمبًا فمـدكا؟

                        يليت جمرورا، وكضع دم هنايتفا فمالمة ايمتعجب، مثؾ: ىمؿ ؿمايمٍب فمـدكا!!                                            

ىمالمها حيتاصمان إلم  ,أن ىمالمها اؽمامن مبـقان فمعم ايمسؽقن   ,وسمتػؼ ىمؿ آؽمتػفامقة واخلػمية: 

يؼعان دم صدر ايمؽالم ، وأما ايمػرق زمقـفام مـ ضمقث اإلفمراب همؼد سمؼدم إفمراب ىمؿ  ىمالمها –متققز 

وأما ىمؿ اخلػمية: فمعم ضمسب ايمػعؾ ايمذي زمعدها إن  ،آؽمتػفامقة وأهنا سمعرب ضمسب اجلقاب 

ـٍ وومػ طماؾمعا هلل! ، أو ىمان ايمػعؾ متعديا اؽمتقذم  ىمان ايمػعؾ ٓزما ىماكت مبتدأ:ىمؿ ممم

عقيمف همتعرب مػعقٓ زمف: ىمؿ مـ قا ذف ايمشفادة! ،وإذا مل يستقف مػمػعقيمف:ىمؿ مـ صمـقد كايم

ضمػظت مـ ايمؼرآن! أو دم حمؾ كصب ـمرف زمان أو مؽان همايمزمان:ىمؿ مـ ومرون مرت  ؽمقرة

 فمعم زمـاء ايمؽعبة !،واظمؽان:ىمؿ مساهمة زمقــا وزمكم ايمؼؿر!
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                                                                                              يمعدد ومعدودها                                                                  

 مـ واضمد همام همقومف( وأمالما ايمعدد همؿعروف ) ، هممما كحتاصمف وكتؽؾؿ زمف  : ايمعدد ومعدوده 

( أرزمعة، ف) ؿمالب عةأرزمهمفل ايمؽؾؿة ايمتل سمليت زمعد ايمعدد وسمسؿك متققزه ،مثؾ : صماء  معدوده: 

 ( هق اظمعدود ، وكبدأ زمايمعدد :ؿمالبو)،  هل ايمعدد 

                                                                        أوٓ : ايمعدد                                                                   

فمـد ايمـطؼ وايمتشؽقؾ؟؟                                                              ماهل احلرىمة ايمتل كجعؾفا دم هناية ايمعدد

احلرىمة دم آطمر ايمعدد سمؽقن فمعم ضمسب اظمقومع ايمذي يؽقن همقف ايمعدد همنن ىمان دم مقومع  ,

، همفـا همافمؾ ، وإن ىمان دم مقومع اظمـصقزمات كصبتف ،مثؾ :  ٌد اظمرهمقفمات رهمعتف ،مثؾ : صماء واضم

، همفـا  دٍ ، همفـا مػعقل زمف ، وإن ىمان دم مقومع اظمجرورات صمررسمف ، مثؾ : مررت زمقاضم داً رأيت واضم

 :سمدريبات                                 جمرور زمحرف ايمباء

 فمالمة اإلفمراب مقومعف اإلفمرايب ايمعدد اجلؿؾة

 ايمقاو همافمؾ مخسقن صماء مخسقن رصمال

    رأيت أرزمعكم نمـؿة

    صماء فمممون همردا

    ت فمعم واضمدؽمؾؿ

 اظمؾققن مع معدوده؟؟ مشتؿال فمعم فمدد مػقدا *اذىمر مثآ صقسمقا 
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  ويسؿك متققز ايمعدد شماكقا : معدود ايمعدد                                                

                                                                                       ؟                                         وما هل ضمرىمتف ) متققز ايمعدد( معدود ايمعدد وىمقػ يؽقن

                                                                                  ( ٓ حيتاصمان إلم معدود ، مثؾ : صماء واضمٌد، صماء اشمـان              2 و 1ايمعددان: ) ,

مثؾ : ويعرب مضاف إيمقف ، مضاهما إلم ايمعدد دائام، ( يؽقن اظمعدود مجعا 10 إلم  3 دد مـ )ايمع –

                                                                                                                                                                              ىمتٍب وزمعت فمممة  ،  أومالمومخسة ، ىمتٍب اؾمؼميت شمالث 

                                                   مثؾ :، متققزا دائام عربيؽقن اظمعدود مػردا مـصقزما وي (99إلم  11 ايمعدد مـ ) –

                                                                                                                            جمؾدًا                                      وسمسعة وسمسعكم ىمتازمًا اؾمؼميت شمالشمة فممم 

 ويعرب مضاهما إيمقف ،               مضاهما إلم ايمعدد دائام،يؽقن مػردا  مؾققن (و أيمػو مائةإفمداد )  –

 ورومةٍ ، ومؾققن  جمؾدٍ ، وأيمػ  ىمتاٍب مثؾ :اؾمؼميت مائة 

 سمدريبات                                                                       

 فمالمة إفمرازمف معدود ايمعدد اجلؿؾة

  ٓ حيتاج إلم معدود صماء اشمـان

   فمـدي فمممون ؿمايمبا

   سمصدومت زمثالث سمػاضمات

   فمرهمت مائة فمامل

   صماء مخسة فممم ؿمبقبا

 ؟؟امع معدوده يمػسمقا فمعم إاذىمر مثآ صق*
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 سمذىمغمايمعدد وسملكقثف مع اظمعدود 

(                                                                                                  ( ويذىمر زمعدمفا ، هؽذا )شمالثةسمـبقف : يؽقن ايمعدد ممكثا زمايمتاء هؽذا )شمالشم –

                                 هلام معدودان                                                                                              ( يمقس   2و    1 ايمعددان ) –

 مثؾ : أي ىمؾ فمدد فمؽس أطمر،( يذىمر مع اظممكث ، ويمكث مع اظمذىمر،10إلم   3 إفمداد ) –

، ف  شمالث سمػاضماتن )أومالم( مذىمر ،واؾمؼميت ( ممكثة ٕةف)شمالشم ة أومالمأطمذت شمالشم

                                                       ، واؾمؼميت فمممة مصاضمػ  ( ممكثة ايمتػاضمات(مذىمر ٕن)شمالث)

اظمعدود إذا ىمان مجعا وؾمؽؽت همقف هؾ هق مذىمر أو ممكث ،هملفمده إلم مػرده وؽمتعرف،  :همائدة

 هق مذىمر مثؾ: أومالم مػرده : ومؾؿ إذن

 سمدريبات                                                                 

 ضع إؾمارة )صح( أو ) طمطل( دم اظمؽان اظمـاؽمب؟؟*

 )        (     صماء سمسعة فمامل                                 -

 )        (  صماء أرزمع رصمال                                   -

 )        (  صمـقد                                 ضمرض ؽمبعة -

 )        (  رضزمت ؽمتة يمصقص                              -

 ضمرض مـ ايمـساء ؽمبع كسقة                       )        ( -

 فمعم ايمعدد ؽمبعة واصمعؾ معدوده مذىمرا؟؟ مػقدا مشتؿال اذىمر مثآ صقسمقا*
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 (                                                    ةفممَم همائدة ضمقل ايمعدد )                                                           

،  فمممة رصماليذىمر مع اظممكث ، ويمكث مع اظمذىمر ، مثؾ : صماء  فمممة(سمؼدم أن ايمعدد) –

                                                                                        فممم كسقةوصماءت 

كقثا لمم( همنكف يقاهمؼ معدوده سمذىمغما وسم)أضمد فممم( إلم ) سمسعة فم مع ايمعدد )فمممة ( أما إذا صماء –

                                                                                                                                        فممْمة امرأة، صماءت شمالث  فممَم رصمال، مثؾ : صماء شمالشمة 

 فممَم رصمال ، وأضمد  فممَمةهمائدة دم ايمـطؼ وايمتشؽقؾ : سمػتح ايمشكم مع اظمذىمر، سمؼقل : صماء  –

 امرأة فممْمةكساء ، وأضمدى  فممْم رصمال ، وسمسؽـ مع اظممكث ، سمؼقل : حتجبت 

 سمدريبات                                                                         

 ضع فمالمة )صح ( أو ) طمطل ( دم اظمؽان اظمـاؽمب؟؟

 )       (       صماء إضمدى فممم امرأة                        -

 )       (         ضمرض مخسة فمممة رصمال                   -

 رايت فممَمة كسقة ) ايمشكم متحرك(         )       ( -

 كم متحرىمة(            )       (رأيت فممَمرصمال )ايمش -

 كصحت فممْمة كسقة )ايمشكم ؽماىمـة(         )        ( -

 )        (             رأيت فممْم حمجبات                          -

 )         (              صماء فمممة معؾؿكم                            -
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؟؟ إن ىمـت تشؽقؾايمو ـطؼدم ايم ومتك سممكثف ىمره َذ ايمعدد ومعدوده، ومتك سمُ  أنهؾ فمرهمت  

 فمرهمت ذيمؽ  همنيمقؽ هذا آطمتبار؟؟ وإٓ هملفمد اظمراصمعة؟؟                                

 اطمتبار                                                                  

 شمالث مؽتبات، فمـ ضمرض ؿمايمب واضمد إلم دار احلديث، وومد اؾمؼمى أرزمعة ىمتب، وومد زمحث دم

 -ومد اؾمؼمى إضمدى فمممة حمػمة، ومخسة فممم جمؾداىمان  دهمؼم حيتقي فمعم شمامككم ورومة، و

 اؽمتخرج مـ ايمؽالم ايمسازمؼ ما يايت؟؟*

                                                                                                        -ج:----------------  فمددا مـصقزما                            ج:-------------  فمددا مرهمقفما

                                                                                         -----------ج:-   فمددا ٓ حيتاج إلم معدود                           --------------ج:  فمددا جمرورا

                                                                                             ------------ج:--  ممكثا مع معدوده اظمذىمرفمددا 

 ---------ج:---   فمددا مذىمرا مع معدوده اظممكث

                                                            ------------------ج:---  فمددا حيتقي فمعم )فمممة( ؽماىمـة ايمشكم

 -----------ج:----------   فمددا حيتقي فمعم )فمممة( حمرىمة ايمشكم

 : اضبط أواطمر ايمعدد ومعدوده زمايمعالمة اظمـاؽمبة دم ايمؽالم ايمسازمؼ؟؟ اإلفمراب ايمصامت*

 زمف؟؟ أرهمع صقسمؽ زمؼراءة ايمؽالم ايمسازمؼ مع ايمـطؼ زمايمتشؽقؾ ايمذي ومؿَت *
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                                  اظمتعدي                                                              ايمػعؾ ايمػرق زمكم ايمػعؾ ايمالزم و                                              

هق ايمذي يرهمع همافمال همؼط وٓ حيتاج إلم مػعقل زمف، مثؾ: ومعد حمؿد فمعم ايمؽرد،  :ايمػعؾ ايمالزم

                                                                                 وأما ايمػعؾ اظمتعدي همفق ايمذي يـصب مػعقٓ زمف وهق أكقاع:

                                                                                     ما يـصب مػعقٓ واضمدا، مثؾ: ىمتب حمؿد ايمدرس ,1

: ـمــت ، مثؾما يـصب مػعقيمكم، ؽمقاء ىمان أصؾفام اظمبتدأ واخلػم، مثؾ ـمـ وأطمقات –2

                                                                      ايمسحاب مـتمما أو يمقس أصؾفام اظمبتدأ واخلػم،مثؾ: أفمطك زيد أطماه هدية 

                                                                                   اصحقحفمقم ايمؼقم اخلػم ما يـصب شمالشمة مػافمقؾ: مثؾ: أفمؾؿ  ,3

    ، ن اسمصؾت زمف همفق متعدي، مثؾ: ىمتبف: سمػرق زمكم ايمػعؾ ايمالزم واظمتعدي هباء ايمغقبة همنهمائدة

ال، مثؾ: كجح حمؿد دم : دم ايمغايمب يليت زمعد ايمػعؾ ايمالزم، صمار وجمرور أو ـمرف أو ضمهمائدة 

 آمتحان،وومػ اظمعؾؿ أمام ايمسبقرة ، طمرج ايمطايمب مرسورا

 ايمػعؾ اظمتعدي ايمػعؾ ايمالزم إمثؾة

   صمؾس حمؿد دم ايمبقت

   ذهب حمؿد طمائػا

   ضمِسب فمقم إمر ؽمفال

   أفمؾؿُت زيدا ايمـحق ؽمفال

   صمعؾ اهلل إرض ؽمـدؽما

 تؿال فمعم همعؾ ٓزم وهمعؾ متعدي؟ *أذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مش
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                                                   أؽمامء إهمعال                                                                                                                                                             

أفمرف أؽمامء إهمعال؟ سمعرهمفا زملهنا ىمؾامت معؾقمة سمشبف إؽمامء مـ صمفة وسمشبف إهمعال  ىمقػ

همتشبف إؽمامء ٕهنا ٓ سمؼبؾ فمالمة إهمعال)سماء ايمتلكقث ، مل ، ياء اظمخاؿمبة( وسمشبف  مـ صمفة أطمرى

                                                                                                                       إهمعال ٕن معـاه معـك ايمػعؾ، وهلذا ؽمؿقت أؽمامء إهمعال ، وهل شمالشمة أكقاع:         

             ( ومعـاه:زَمُعَد                                                           هقفات( ومعـاه: اهمؼمق، و)انَ ت  ؾَم اؽمؿ همعؾ مايض وهق ومؾقؾ، مثؾ:) ,1

( ومعـاه: أسمضجر                                                                        ّف أُ ( ، ومعـاه: أسمقصمع، و)هأو  اؽمؿ همعؾ مضارع وهق أومؾفا ، مثؾ: ) ,2

(ومعـاه: صف(: اؽمتجب،و)آمكم( ، ومعـاها: أومبْؾ، و)ضملاؽمؿ همعؾ أمر وهق أىمثرها، مثؾ: ),3

( ومعـاه: طمذ، دوكؽ(فمـل، و)سمـّح ( فمـل ومعـاه: )إيمقؽ( ومعـاه:ايمزم،و)ؾقؽفماؽمؽت، و)

(ومعـاه: رويدك(ومعـاه: أشمبت، و)مؽاكؽ(ومعـاه: سمؼدم  و)أمامؽ(ومعـاه: أرسع، و)هقاو)

 (ومعـاه:اومؼمب- َهُؾؿ  (ومعـاه: سملطمر، )وراءكمتفؾ، و)

 ضمرىمة زمـائف كقفمف اؽمؿ ايمػعؾ إمثؾة

 ايمسؽقن اؽمؿ همعؾ أمر فص صف فمـ ايمؽالم ايمباؿمؾ

    دوكؽ ايمؽتاب اظمػقد

    أوه مـ هذا ايمؽتاب اظمػقد

    هقفات اإلمهال مـ زيد

    وٓ سمؼؾ يمقايمديؽ أف

    إيمقؽ فمـل ٓ سمؼؼمب

 وأمر ومضارع؟؟ ؾة مػقدة مشتؿال فمعم اؽمؿ همعؾ ماضٍ * اذىمر مثآ صقسمقا دم مج
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                                                                                                            :      اظمتؼدمة ؿمريؼة إفمراب أؽمامء إهمعال

         ؿمريؼة إفمراب أؽمامء إهمعال ىمام دم هذه إمثؾة:                                                                                

                                                           فمعم ايمصالة ( ضمل،   أفل ، ٓ سمؼؾ يمقايمديؽ اإلمها هقفات) 

                                             : اؽمؿ همعؾ مايض مبـل فمعم ايمسؽقن ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، معـاه:  زَمُعَد   هقفات

                                     حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، معـاه: أسَمَضّجرُ  : اؽمؿ همعؾ مضارع مبـل فمعم ايمسؽقن ٓأف

                                            : اؽمؿ همعؾ أمر مبـل فمعم ايمػتح ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب ، معـاه: أومبْؾ  ضمل

                                                           همقام يليت:                                        سمدريبات: أىمؿؾ إفمراب 

                            ؾمتان اجلد واإلمهال                                                                                                           

                         يمف مـ---------- ومعـاه---------   ؾمتان : اؽمؿ همعؾ-------مبـل فمعم-------- ٓ حمؾ

اجلد: همافمؾ----------وفمالمة رهمعف------------ايمظاهرة                                                               

                                      وايمقاو:  ضمرف ---------مبـل فمعم--------ٓ حمؾ------------                            

اإلمهال: معطقهمة فمعم ------------ واظمعطقف فمعم اظمرهمقع مرهمقع وفمالمة 

                                                                                                                          رهمعف-----------ايمظاهرة

                                                                                                                                               سؽ فمؾقؽ كػ

                     فمؾقؽ: اؽمؿ همعؾ---------مبـل فمعم-------- ٓ حمؾ يمف مـ--------- ومعـاه--------

مستت وصمقزما سمؼديره------------ كػسؽ: ---------مػعقل زمف --------وفمالمة وايمػافمؾ: ضؿغم 

                  كصبف------- ايمظاهرة ،                                                                                                        

 عم--------دم حمؾ--------مضاف إيمقفوايمؽاف:  وكػس مضاف وايمؽاف : ضؿغم متصؾ مبـل فم
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                                                                                                   اظمصدر ,1          :سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ مشتؼة أؽمامء           

عم زمان وٓ دل فميليت مـ ضمروف ايمػعؾ اظمايض ، ٓ ي اؽمؿ  زملكف وىمقػ أفمرف اظمصدر؟ سمعرهمف

دم  ، ويعؿؾ اظمصدر فمؿؾ همعؾف(ومراءة ، إزمداع )اظمػعقل اظمطؾؼ، مثؾ: مؽان وٓ ذات ومـف يليت

اظمسؾؿ  ضمبفمالمة اإليامن ، مثؾ: إذا صح أن حيؾ حمؾ اظمصدر)أن اظمصدرية + ايمػعؾ(,1 ضمايمتكم:

ب( اظمسؾؿ مصدر كصب)أطماه( ٕكف يصح أن سمؼقل: مـ فمالمة اإليامن )أن حي (ضمبأطماه ، ف)

وايمديؽ ،  أصؾف: اضمؼمموايمديؽ  اضمؼماما ، مثؾ:ظمصدرأن حيذف ايمػعؾ همقـقب فمـف ا,2،   أطماه

وومد يضاف اظمصدر إلم همافمؾف ىمام دم اظمثال اظمتؼدم ،  زمف همافمؾ اظمصدر مستؼم ، ووايمديؽ: اظمػعقلو

سمؽريؿ يؽقن  حمذوهما، مثؾ: ، وإذا مل سمَر همافمؾ اظمصدر همنكف  ـمؾَؿ كػِسِف اظمرُء زمكّمٌ  أو إلم مػعقيمف:

 ايمعؾؿ أي) سمؽريؿؽؿ( ايمػائزيـ يشجعفؿ فمعم

 سمدريبات

 مػعقيمف همافمؾف اظمصدر إمثؾة

 ايمـاس اهلل دهمع ويمقٓ دهمع اهلل ايمـاس

    يتقام أو إؿمعام دم يقم ذي مسغبة

    ؿمافمة أمؽ 

    فمجبت مـ ايمرضب حمؿداً 

                                                                                         اصمعؾ هذه اظمصادر دم مجؾة مػقدة؟؟            

 ومراءة:---------------------------------------- ،                                                                            

 مصدر؟؟ اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال فمعم 
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                                                                        اؽمؿ ايمػافمؾ  ,2أؽمامء سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ:                      

( إذا ىمان ايمػعؾ شمالشمة همافمؾوىمقػ سمعرف اؽمؿ ايمػافمؾ؟ سمعرهمف زملكف ملطمقذ مـ همعؾف فمعم صقغة)

 إذا ىمان ايمػعؾ أرزمعة أضمرف( ػِعؾمُ  صقغة)فمعمو (َب رَضَ )( ملطمقذ مـ ضارب):مثؾ أضمرف

همافمال همؼط إذا ىمان همعؾف ٓزم مثؾ: حمؿد  اؽمؿ ايمػافمؾ م ، ويرهمعرَ ِرم ملطمقذ مـ أىمْ ؽْ مثؾ: مُ 

 صماء،مثؾ:أو أىمثر إذا ىمان همعؾف متعديا  ويـصب مػعقٕٓن )ومعد( همعؾ ٓزم  ،  ؼافمد أطمقه ،ايم

يمقىمان ويعؿؾ اؽمؿ ايمػافمؾ و،  إلم مػعقيمكم عدي( همعؾ مت ، ٕن ) أفمطك درمها أطماه عطلاظمحمؿد 

صح أن حتذهمف وسمضع ايمػعؾ مؽاكف ف فمامؾ إذا وسمعرف أك ،مجعا: أضمب أصحايب احلاهمضكم ايمغقبةَ 

 ؼقل: هديا يبؾغ ايمؽعبةَ ممؽـ سم هديا زمايمغ ايمؽعبة وسمبؼك اجلؿؾة مستؼقؿة اظمعـك، مثؾ: 

 مػعقيمف همافمؾف اؽمؿ ايمػافمؾ إمثؾة

 أطماه  مستؼم ايمضارب  صماء ايمضارب أطماه

    حمؿد مذاىمٌر دروؽمف

    صماء حمؿد ايمعامل

    ىمؾ كػس ذائؼة اظمقت

    )وىمؾبفؿ زماؽمط ذرافمقف(

 اصمعؾ هذا ايمػعؾ اؽمؿ همافمؾ دم مجؾة مػقدة؟                                                                                       

---------------------                       اضمؼمم:--------------

 خيؾصقن:----------------------------------                                  

 *اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال  فمعم اؽمؿ همافمؾ؟
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                                                        :                                                       ؿمريؼة إفمراب اؽمؿ ايمػافمؾ    

اؽمؿ ايمػافمؾ ُيعرب فمعم ضمسب مقومعف دم اجلؿؾة ومديؽقن همافمال أو مبتدأ أو طمػم أو مػعقل زمف--- 

 إلم آطمره ، مثؾ: صماء ايمؼافمُد ، أومائؿ زيد، هذا ايمؼافمد دم ايمبقت ، رأيت ايمؼافمد

ذي زمـػل أو اؽمتػفام ، همغايمبا ُيعرب: مبتدأ وما زمعده  ايم: إذا ىمان اؽمؿ ايمػافمؾ ايمعامؾ مسبقوما سمـبقف

 : ما كاصمٌح ايمؽسقُل افمال ؽمد مسد اخلػم، مثؾهق معؿقيمف يعرب هم

هذا مؼدٌم ايمعؾَؿ يمطالزمف ، وإذا مل يـقن  إذا كقن اؽمؿ ايمػافمؾ همنن اظمػعقل زمف يؽقن مـصقزما، مثؾ:

زمف ، وأما همافمؾ اؽمؿ ايمػافمؾ ٓ يؿؽـ همنن اظمػعقل زمف يؽقن مضاهما، مثؾ: ، هذا مؼدُم ايمعؾِؿ يمطال

                                                                                                                        أن يضاف إلم اؽمؿ ايمػافمؾ

  يمذي رهمعف أو اظمػعقل ايمذي كصبف: معـك معؿقل اؽمؿ ايمػافمؾ: هق ايمػافمؾ اهمائدة

 أي يعؿؾ دم ؿ ايمػافمؾ دم اجلؿؾة إما دم أويمف)أل( ودم هذه احلايمة يعؿؾ زمدون ذطويليت اؽم

    (أمس أو أن أو نمدا ( مثؾ:) اظُمْؽِرم ضقػَف مشؽقرا) اظمايض واحلارضواظمستؼبؾ إزمـة ايمثالشمة

                       يؽرم ضقػف مشؽقر                              ايمذي أي ممؽـ سمؼقل: وسمؽقن )أل( زمؿعـك)ايمذي(

                                                يليت زمدون )أل( ودم هذه احلايمة ٓ يعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ إٓ زمممؿمكم: أن وإما

                  أي يعؿؾ دم احلارض واظمستؼبؾ وٓ يعؿؾ دم اظمايض                                            إذا ىمان ايمػعؾ زمؾػظ اظمضارع,1

، بتدأم أو هؾ ومائؿ ايمزيدان، ، مثؾ:ؽمتػفامهؾ ومائؿ ايمزيدان أو ا أن يسبؼف كػل ، مثؾ:  ,2

يا  ، مثؾ: مثؾ:أطمقك ومارٌئ درؽمف ، أو مقصقف، مثؾ: مررت زمرصمؾ ضمازٍم  أمتعتف ، أو كداء

  س) أن أو نمدا( وٓ سمؼؾ أمدم إمثؾة ايمسازمؼة سمؼقل  صاكعا اظمعروَف ٓ سمتلطمر
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                                                                       اؽمؿ اظمػعقل ,3أؽمامء سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ:                         

فمعم صقغة)مػعقل( إذا ىمان  غغم ايمصقغةاظم سمعرهمف زملكف ملطمقذ مـ همعؾف ىمقػ أفمرف اؽمؿ اظمػعقل؟

َب ) ( ملطمقذ مـمرضوبايمػعؾ شمالشمة أضمرف مثؾ:) إذا ( ُمػَعؾوفمعم صقغة) مغغم ايمصقغة (رُضِ

زملكف يصح أن  أيضا وسمعرهمف( مغغم ايمصقغة ،ُأىْمِرم)ىمان ايمػعؾ أرزمعة أضمرف مثؾ: ُمْؽَرم ملطمقذ مـ 

م أزمقه ، همتؼقل: هذا ُيظؾؿ أزمقه                  حيؾ همعؾف اظمغغم ايمصقغة حمؾ اؽمؿ اظمػعقل، مثؾ: هذا مظؾق

هذا مرضوب أطمقه   ، مثؾ:رهمع كائب ايمػافمؾ همؼط متعديا ظمػعقل واضمد قلؾ اؽمؿ اظمػعىمان همع إذا

 :أممـقح اظمتػقُق صمائزة ً، مثؾوإن ىمان متعديا إلم مػعقيمكم  رهمع كائب ايمػافمؾ وكصب اظمػعقل زمف

 سمدريبات

 اظمػعقل زمف كائب ايمػافمؾ اؽمؿ اظمػعقل إمثؾة

 ٓ يقصمد احلديث ُمذاع اإلذافمات أ ُمذاع احلديث دم 

    ممـقضمة اظمرأة ضمؼقومفا أ

    أ مردود احلُؼ إلم صاضمبف

    ن اجلق  هادئاً وأ خُمػَمُ ايمطقار

                                                                              اؽمام مػعقٓ دم مجؾة مػقدة؟؟ اصمعؾ هذه إهمعال

،                                                                                :-----------------------------------ملىمقل

    مذهقب:----------------------------------                                                                                     

 ػعقل؟؟اذىمر مثآ صقسمقا دم مجؾة مػقدة مشتؿال فمعم اؽمؿ م*
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ؿمريؼة اإلفمراب اؽمؿ ااظمػعقل هق كػس ؿمريؼ إفمراب اؽمؿ ايمػافمؾ أي يعرب فمعم ضمسب مقومعف 

 دم اجلؿؾة ، همؼد  يؽقن همافمال ، أو مبتدأ ، أو نمغم ذيمؽ ، مثؾ: صماء اظمرضوب ، أ مرضوب أطمقك 

إذا ىمان اؽمؿ اظمػعقل ذوط فمؿؾ  اؽمؿ اظمػعقل مثؾ ذوط فمؿؾ اؽمؿ ايمػافمؾ اظمتؼدم ، وهل: و

ؼؼمن ب)أل( فمؿؾ دم إزمـة ايمثالشمة ، مثؾ: هذا اظمؿرضوب ) امس وأن ونمدا( وإذا ىمان م

                                                                                                                 كؽرة أي زمدون أل فمؿؾ زمممؿمكم: 

                                                                                                            أن يدل فمعم احلال أو آؽمتؼبال   ,1

مثؾ:                         أو اؽمتػفام ، مثؾ: )ما مسؾقزمٌة ضمؼقٌق وراءها مطايمبة(  أن يعتؿد فمعم كػل ، ,2

أو مقصقف أي  : )اظمممـ حمؿقد ؽمغمسمف( مثؾ أو مبتدأ ، )أمؼبقل رأي اظمجـقن دم اظمحؽؿة(

 يؽقن صػة يمغغمه ، مثؾ: أومبؾ ؿمايمب ممـقٌح صمائزة أو كداء، مثؾ: يا مسؾقب ضمؼف اصػم

ايمذي هق كائب ايمػافمؾ إذا سماله مباذة،  اظمرهمقع همائدة: جيقز أن يضاف اؽمؿ اظمػعقل إلم معؿقيمف

يمؼؾِب ، أما اؽمؿ ايمػافمؾ ىمام سمؼدم ٓ يصؾح ومؾُبف ، أو اجلبان خمؾقُع اهمقجقز أن كؼقل: اجلبان خمؾقٌع 

 أن يضاف إلم مرهمقفمف ايمذي هق همافمؾف
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                                                                                 صقغ اظمبايمغة  ,4أؽمامء سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ:                   

ء مشتؼة مـ همعؾ شمالشمل متٌمف دم ايمغايمب، وهل ىمقػ أفمرف صقغ اظمبايمغة؟ سمعرهمفا زملهنا أؽمام

ال،  ِمْػَعال) مخس صقغ:                                                إمثؾة فمعم ايمؼمسمقب: (هَمِعؾ، همِعقؾ،  هَمُعقل،  هَمع 

)ِمْؼَدام ، فمال م ، نمُػقر، ؽمِؿقع، َيِؼظ( همالزمد دم صقغة اظمبايمغة أن سمؽقن واضمدة مـ سمؾؽ ايمصقغ 

وأما فمؿؾفا همفق كػس فمؿؾ أؽمامء إهمعال متاما وزمـػس  ،خلؿس وأن سمدل فمعم ايمؽثرة وايمتؽرارا

ايممموط ، وكػس اإلفمراب إٓ أكؽ سمؼقل هـا صقغة مبايمغة وٓ سمؼؾ اؽمؿ همافمؾ،إمثؾة: ايمؼت ال 

ذا همن ،إزمرياء اظمجرم ، همقصح أن حيؾ همعؾ ايمصقغة حمؾ ايمصقغة همتؼقل: ايمذي ومتؾ إزمرياء اظمجرم

 ضمقيمت ايمصقغة إلم همعؾ ؽمقتضح يمؽ ايمػافمؾ مـ اظمػعقل زمسفقيمة

 مػعقهلا إول أوايمثاين همافمؾفا صقغة اظمبايمغة إمثؾة

 ايمدفماء مستؼم ؽمؿقع إن اهلل ؽمؿقع ايمدفماء

    ما ِمْعطاٌء مايمف ايمػؼراء إٓ ايمؽريؿ

    أرضمقٌؿ أزمقك أؿمػايمف

    ظ فمؼؾفؼِ أسمك ؿمػؾ يَ 

    إن اهلل نمػقر ايمذكقب

ضمقل هذا ايمػعؾ إلم صقغة مبايمغة شمؿ ضعف دم مجؾة مػقدة؟                                                                 

هَمِرح:-----------------------------------------------                                                                   

 مػقدا مشتؿال فمعم صقغة مبايمغة؟ *اذىمر مثآ صقسمقا
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                                                                   ايمصػة اظمشبفة ,5      أؽمامء سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ:                  

وصاضمبفا ، ىمقػ أفمرف ايمصػة اظمشبفة؟ أفمرهمفا زملهنا ملطمقذة مـ مصدر ايمػعؾ ايمثالشمل ايمالزم

إذا صماء زمعد ايمصػة  ,مثؾ: ايمعامؾ َضِجر ، وآؽمؿ زمعدها يمف شمالث ضمآت:  ،متصػ هبا دائام

وإذا صماء زمعدها   ,  أصؾفاظمشبفة اؽمؿ مرهمقع همنكف يعرب همافمال، مثؾ: درؽمت فمعم رصمؾ ىمريؿ 

وإذا صماء زمعدها اؽمؿ مـصقب  ,  ومؾباً اؽمؿ مـصقب كؽرة همقعرب متققزا، مثؾ: هذه همتاة ؿمقبة 

إذا صماء زمعدها جمرورا همقعرب  – ايمؼؾَب اظمػعقل زمف، مثؾ: هذه همتاة ؿمقبة معرهمة همنكف يعرب مشبف زم

  فة زماؽمؿ ايمػافمؾ ٕهنا سمشبفف زماظمعـك وسمذىمر وسممكثب  ، وؾُم  ايمؼؾِب مضاهما، مثؾ: هذه همتاة ؿمقبة 

 سمدريبات

 اظمشبف زماظمػعقل جمرورها متققزها همافمؾفا ايمصػة اظمشبفة إمثؾة

    وصمفف ضمسـ فزيد ضمسـ وصمفُ 

      فضمسـ وصمفَ  زيد

      اً زيد ضمسـ وصمف

      قصمفَ ايمزيد ضمسـ 

      زيد ضمسـ ايمقصمفِ 

صغ مـ هذا ايمػعؾ ايمالزم صػة مشبفة دم مجؾة مػقدة؟                                                                       

--                                                              ىَمُرَم:----------------------------------------------------

                                                                اذىمر مثآ صقسمقا مشتؿال فمعم صػة مشبفة دم مجؾة مػقدة؟

 فمرازمفا ومبؾفا وٓؽمؿ زمعدها ومد فمرهمت إهمفل سمعرب دائام صػة سمازمعة ظمإفمراهبا  ؿمريؼة وإما*
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                                                                           اؽمؿ ايمتػضقؾ ,6أؽمامء سمعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ:                 

ؾمقئكم اؾمؼمىما دم أن ) أهمعؾ( أي  ىمقػ أفمرف اؽمؿ ايمتػضقؾ؟ سمعرهمف زملكف اؽمؿ يليت فمعم صقغة

 ضمتك  ايمػعؾ ، ويشؼمط دم(مـ زيد أفمؾؿحمؿد ) همقفا، مثؾ: وزاد أضمدمها فمعم أطمر واضمدة صػة

 زماؽمؿ سمػضقؾ مسافمد ٕكؽ سمستطقع ايمتػضقؾ ٓ دافمل هلا ( ذوؿما ىمثغمةهمعؾيليت فمعم صقغة)أ

 متققزاعرب ه زماظمصدر اظمـصقب وايمذي ي--- شمؿ سمليت زمعدأىمثر، أىمػم،  أؾمد، مثؾ: يـاؽمب اظمعـك

زيد أؾمد حتؿال فمـد ايمتػضقؾ:) همـؼقلأهمعؾ(: )   ؾ( ٓ يؼبؾ فمعم وزنؿ  ) حتَ :ايمػعؾ ، مثؾدائام

ذوط سمقهمرت  اؽمؿ ايمتػضقؾ اظمسافمد ضمتك يمق ؿمريؼة أن سمستخدم يصحزمؾ  ،(مـ هشام يمؾغرزمة

                      ، (أىمثر فمؾام مـ فمقم زيد)أن سمؼقل:همؿؿؽـ  (مـ فمقم أفمؾؿ زيد)صقغة )أهمعؾ( مثؾ: 

  يؽقن مستؼما عف دم اجلؿؾة وهمافمؾف دم ايمغايمبفمعم ضمسب مقوم اؽمؿ ايمتػضقؾ ؿمريؼة إفمراب:  سمـبقف

 مضاف إيمقف متققزه همافمؾف اؽمؿ ايمتػضقؾ إمثؾة

 ٓ يقصمد ٓ يقصمد مستؼم أذىمك طمايمد أذىمك مـ أمحد

     ايمـاس ايمرصمؾ أؿمقل

     نمغمه طمايمد أىمثُر اصمتفاًدا مـ

     هل أوذم زوصمة

     ايمطائرة أرسع مـ ايمؼطار

عم وزن) أهمعؾ( وزملؽمؾقب اؽمؿ سمػضقؾ مسافمد دم مجؾة مػقدة؟                               فم اؽمتخدم أؽمؾقب ايمتػضقؾ

                                                                 )أمجؾ( ؿمريؼة ) أهمعؾ(: ---------------------------------------------                                                          

 )أمجؾ( ؿمريؼة آؽمؿ اظمسافمد:-----------------------------------------
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                                                                        أؽمؾقب ايمتعجب                                                          

             اجلقاب: فمـ ؿمريؼ صقغتكم:  ؟ايمتعجب مـ ايمًمء ردُت إذا أ ىمقػ سُمـشئ أؽمؾقب ايمتعجب

+ايمػعؾ اظمايض فمعم صقغة)أهمعؾ( + اظمػعقل زمف(مثؾ:  ايمتعجبقة )ما أهمعؾف( أي مؽقكة مـ)ما ,1

أي مؽقكة مـ) ايمػعؾ اظمايض فمعم   )أهْمِعْؾ زمِف( ,2ايمتعجب مـ مجال ايمسامء سمؼقل: ما أمجؾ ايمسامء 

زمايمسامء ، وهـاك ذوط ضمتك يليت ايمػعؾ  ْؾ مْجِ مثؾ: أَ ( جلر ايمباء + ايمػافمؾ( + ضمرف اصقغة)أهْمِعْؾ 

مستقف  زمػعؾ سمعجب مـاؽمبٓ ضماصمة إيمقفا ٕكف يصؾح أن سمتعجب تكم يمؽـ فمعم ايمصقغ

أو ط ما أؾمد اؽمتخراج ايمـػهمتؼقل متعجبا مـ اؽمتخراج ايمـػط: (اؽمتخرج)يمؾمموط، مثؾ ايمػعؾ 

  زمايمصقغة ايمثاكقة: أؾمدد زماؽمتخراصمف

 سمعجب زمصقغة) أهمعؾ زمف( سمعجب زمصقغة) ما أهمعؾف( إمثؾة

 أىمرم زمف ما أىمرم زيدا زيد ىمريؿ

   اؽمتخراج ايمذهب

   إطمرضار ايمشجر

   ؾمجافمة فمقم

ىمام دم هذا اظمثال: ما أمجؾ ايمسامء: ما: كؽرة سمامة سمعجبقة مبـقة ايمصقغة إولم  هملما:فمراباإلؿمريؼة 

ؾ: همعؾ مايض مبـل فمعم ايمػتح ٓ حمؾ يمف مـ اإلفمراب، فمعم ايمسؽقن دم حمؾ رهمع مبتدأ ، أمج

وايمػافمؾ: ضؿغم مستؼم سمؼديره)هق( ايمسامء: مػعقل زمف مـصقب زمايمػتحة ، واجلؿؾة ايمػعؾقة دم حمؾ 

: أىمرم زمايمسامء: أىمرم همعؾ مايض صماء فمعم صقرة إمر ايمصقغة ايمثاكقةواما   –رهمع طمػم اظمبتدأ 

،  وايمباء: ضمرف صمر زائد مبـل فمعم ايمؽرس ايمسامء: مـ اإلفمرابٓ حمؾ يمف  مبـل فمعم ايمػتح اظمؼدر

 همافمؾ مرهمقع زمضؿة مؼدرة مـع مـ ـمفقرها ضمرف اجلر ايمزائد



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
169 

 
  

 طمتصاصٓأؽمؾقب ا                                                             

اظمخاؿمب  ضؿغم اظمتؽؾؿ)أكا ، كحـ ( دم ايمغايمب أو  أن يتؼدمهق أؽمؾقب آطمتصاص؟ هقما 

                          ، ويليت يمتػسغم ايمضؿغم وسمقضقحف مثؾ: معرهمة مـصقب أضمقاكا  وزمعده يليت اؽمؿ ـماهر

مبتدأ وطمػم ، ويمؽـ صماءت  (كحـ متػقومقن)أصؾ اجلؿؾة :  ،(متػقومقن  ,ايمطالَب  –كحـ )

ريؼة وؿم ،أطمص ايمطالب متػقومقن ايمطالب يمتقضقح اظمؼصقد ب)كحـ( وسمؼدير ايمؽالم: كحـ

 )ايمطالب( يعرب مػعقٓاظمختصو مبتدأيعرب  :( كحـإفمراب  أؽمؾقب آطمتصاص همايمضؿغم)

                                                                                                                                            ومتػقومقن: طمػم اظمبتدأ( أطمص فمعم آطمتصاص زمػعؾ حمذوف وصمقزما سمؼديره) ازمف مـصقزم

 ، مثؾيؽقن اطمتصاصا ؽمؾقب آطمتصاص يعرف مـ ايمسقاق، ويمقس زمعد ىمؾ ضؿغمأ :سمـبقف

 (جمتفدون  ,ؿمالب اظمعفد ,كحـ )واظمختص:   (كحـ ؿمالب اظمعفد): فمدم آطمتصاص

 فمالمة كصبف آؽمؿ اظمختص إمثؾة

 كقازمة فمـ ايمػتحة ايمؽرسة ؿمايمبات حمجبات ,ؿمايمبات ايمعؾؿ,كحـ 

   ٓ أمهؾ ,ايمطايمب  ,أكا 

   كحـ معاَذ إكبقاِء ٓ كقرث

   كحـ اظمسؾؿكم كطقع اهلل فمز وصمؾ

: سمؼدمت يمؽـ ما إفمراب) أهيا( و)أيتفا(؟ إذا سمؼدم فمؾقفام ضؿغم همتؽقن مـ زماب ؿمريؼة إفمرازمف 

أهيا  –كحـ آطمتصاص وسمعرب:اؽمؿ مبـل فمعم ايمضؿ دم حمؾ كصب فمعم آطمتصاص، مثؾ:

تؽقن: اؽمؿ مبـل هم فمؾقفا ضؿغمجمتفدات، وإذا مل يتؼدم  ,أيتفا ايمـساء,جمتفدون ، كحـ  ,ايمـاس

  حمذوف ضمرف ايمـداء، و تفا ايمـساء سمعؾؿـفمعم ايمضؿ دم حمؾ كصب مـادى: أهيا ايمـاس سمعؾؿقا ، أي
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                                                       وايمتحذيد   اإلنمراء أؽمؾقب                                                          

همفق ضمث اظمخاؿمب  أما أؽمؾقب اإلنمراءما ما هق أؽمؾقب اإلنمراء وايمتحذير وىمقػ اإلسمقان زمف؟

مـصقزما زمػعؾ حمذوف سمؼديره) ايمزم أو ايمزمقا  ؿمريؼتف أن  جتعؾ إمر اظمحؿقد فمعم أمر حمؿقد ، و

                                                                     د اهلل، أو ايمصدَق ايمصدَق سمػؾح ، مثؾ:ايمصالَة يا فمبا، أيمزمـ، ضمسب اظمعـك(

ايمًمء وؿمريؼتف  أن جتعؾ تحذير: هق سمـبقف اظمخاؿمب إلم أمر مذمقم ضمتك يؼمىمف ، وأما أؽمؾقب ايم

ا يـاؽمب اظمعـك مػردا أو مجعا، اظمحذر مـف مـصقزما زمػعؾ حمذوف سمؼديره)اضمذر(، أو ضمسب م

اجلبـ وايمتفاون أهيا مذىمرا أو ممكثا، مثؾ:ايمؽسَؾ همنكف مذمقم، اخلقاكة اخلقاكة أهيا إصحاب ، 

 إزمطال، إياَك واإلمهاَل، وايمتؼدير: اضمذر إياك واصمتـب آمهال ، إياك إياك آمهال

 اإلفمرابة فمالم آؽمؿ اظمحذر  آؽمؿ اظمغرى ايمػعؾ اظمحذوف إمثؾة

 ايمػتحة  ايمؽرم ايمزم ايمؽرم همنكف صػة فمظقؿة

     ايمشجافمة أهيا إزمطال

     احلجاب أيتفا ايمـساء

     اخلقاكة أهيا ايمتجار

هل ؿمريؼة واضمدة، وهل:إن ىمان اإلنمراء وايمتحذير ىمؾؿة  نمراء أو ايمتحذيرؿمريؼة إفمراب اإل

تؽقن ايمثاكقة ايمثبات ايمثبات هم تشاهبتكم:وف ، وإن ىمان ىمؾؿتكم مواضمدة ، همفل مػعقل زمف يمػعؾ حمذ

وإذا صماء دم ايمتحذير: إياك  :)ايمثبات وايمصػم( همفل معطقهمة ، وإن ىمان زمقـفام ضمرف فمطػا سمقىمقد

مـ )، ودم هذا اظمثال:  (أضمذر إياك واصمتـب ايمرياء)وايمرياء، يؽقن اإلفمراب فمعم هذا ايمتؼدير: 

 وا مـ ايمرياء(، أي اضمذرايمرياء أهيا ايمـاس
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                                                                      أؽمؾقب اظمدح وايمذم                                                           

                 ماهق أؽمؾقب اظمدح وايمذم وىمقػ كليت زمف؟؟                                                                              

دح أو ايمذم هق أؽمؾقب يستعؿؾ يمؾتعبغم فمـ اإلفمجاب زمايمًمء أو ذمف، ىمقػ سمليت زملؽمؾقب اظم

أوٓ سمليت زمػعؾ يدل فمعم اظمدح أو ايمذم، شمؿ ايمػافمؾ يمذيمؽ ايمػعؾ شمؿ اظمخصقص زماظمدح أو ايمذم، 

أو  خلؾُؼ ايمؽذُب ومثال ايمذم: زمئس ا ،أو كعؿ صديؼا حمؿٌد همؿثال اظمدح، مثؾ:كعؿ ايمصديُؼ حمؿٌد ،

 ، ودم ايمذم: ٓ ضمبذا زيٌد  اظمدح: ضمبذا حمؿٌد  ،  ويستخدم دمزمئس طمؾؼا ايمؽذُب 

 اصمعؾف أؽمؾقب ذم اصمعؾف أؽمؾقب مدح إمثؾة

  اظمخؾص كعؿ ايمصديؼ حمؿد حمؿد صديؼ خمؾص

   طمؾُؼ اظمرَأة احلشؿة 

   مرضايمغش 

                                                                                                           :ؿمريؼة إفمراب أؽمؾقب اظمدح وايمذم

ذم ، أما ايمػعؾ + ايمػافمؾ + اظمخصقص زماظمدح أو زمايم وزمام أن إؽمؾقب يتؽقن مـ شمالشمة أمقر:

حمؿد ، زمئس  ايمصديؼسائر إهمعال ، وأما ايمػافمؾ: همؼد يليت ـماهر:كعؿ إفمراب ايمػعؾ: همقعرب ىم

زيد، وومد يليت مستؼما سمؼديره)هق(  وٓؽمؿ اظمـصقب زمعد ايمػعؾ يعرب متققزا،مثؾ:كعؿ  ديؼايمص

وومد  ذا، أو ٓ ضمبذاا حمؿٌد ، زمئس صديؼا زيٌد، ويؽقن ايمػافمؾ: )ذا( إذا صماء أؽمؾقب: ضمبصديؼً 

يؽقن ايمػافمؾ)ما(، مثؾ: زمئس ما همعؾ صمارك،  وأما اظمخصقص زماظمدح وايمذم همقؽقن مبتدأ ممطمر 

وومقؾ: يعرب طمػم ظمبتدأ حمذوف  ان دم حمؾ رهمع طمػم مؼدم ،عؾ وايمػافمؾ اظمتؼدمان يؽقك، وايمػ

أما إذا سمؼدم و  (وزيد حمؿد ) واظمخصقص زماظمدح وايمذم دم إمثؾة ايمسازمؼة سمؼديره:هق حمؿد

  -: حمؿد كعؿ ايمرصمؾ، زيد زمئس ايمرصمؾاظمخصقص زماظمدح أو ايمذم همقؽقن هق اظمبتدأ وما زمعده اخلػم
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                                                     تعؾؼة زمايمـطؼ وايمؽتازمةهمقائد  م                                                        

إذا صماء ايمػعؾ اظمضارع جمزوما وىمان ومبؾ احلرف إطمغم ضمرف فمؾة ، همنن ضمرف ايمعؾة همائدة:  

مل يػز حمؿد يػقز: ،ـد اجلزم هؽذا: ٓ سمؽـ مفؿالمثؾ: سمؽقن ، فمحيذف زمسبب إيمتؼاء ايمساىمـكم، 

                                                                                                          مل يػد اظمعؾؿ ؿمالزمف-  يػقد:زماجلائزة ، 

جيقز ايمتؼاء ايمساىمـكم دم ، ويمؽـ ىمام سمؼدم دم ايمػائدة إولم إصؾ فمدم ايمتؼاء ايمساىمـكمهمائدة: 

                                                                                                                                                      شمالشمة مقاضع: 

ؿة واضمدة، مثؾ: دازم ة، إذا ىمان ايمساىمـ إول إيمػ ايمؾقـة وايمساىمـ ايمثاين مدنمؿ دم مثؾف دم ىمؾ ,

                   فمـد رسد ضمروف اهلجاء، مثؾ: صمْقْؿ ، مْقْؿ                                                                                       ,

                                                                                                                 فمـد ايمقومػ، مثؾ: زْيْد ، شمْقْب  ,

أؽمؾقب: ) ٓ ؽمقام( يستخدم هذا إؽمؾقب يمتػضقؾ ما زمعدها فمعم ما ومبؾفا، مثؾ: أضمب همائدة: 

( اؽمؿ ٓ مـصقب  ايمعؾؿ ٓ ؽمقام ايمعؼقدُة ، وإفمراب هذا إؽمؾقب: )ٓ(:كاهمقة يمؾجـس ، )د 

يره) مقصمقد( و)ما( اؽمؿ مقصقل مضاهمة إلم اؽمؿ ٓ ، وٓؽمؿ حمذوف دائام سمؼد زمايمػتحة ، واخلػم

                                                                                             زمعدها ) ايمعؼقدة( طمػم ظمبتدأ حمذوف هل ايمعؼقدة

                                                                                                                               : ىمؾؿة) ؽمقاء(   همائدة: 

( همسقاء طمػم اظمبتدأ  هَمُفْؿ همِقِف ؽَمَقآءٌ )عرب ضمسب مقومعفا دم اجلؿؾة، مثؾ:سم مصدر ىمؾؿة ؽمقاء

مرهمقفمة ، ؽمقاء صماء زمعدها اؽمؿ أو همعؾ، وايمغايمب سمعرب طمػم ويمؽـ دم ايمغايمب  سمؽقن هؿ( )

) ؽمقاٌء أومؿَت أو ومعدَت( وٓ سمـصب وٓ سمؽرس إٓ إذا  أومثؾ: ) ؽمقاٌء همالن أو همالن ( ، مؼدم،

همفل هـا طمػم يمقس  "يمقسقا ؽمقاًء "  سمؼدم فمؾقفا  ىمؾؿة سمسببت دم كصبفا أو ىمرسها، مثؾ:
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بِقؾِ )أو مـصقزمة ، ؾَِؿٍة سَمَعايَمْقْا إلَِم ىمَ )أو ( وهل هـا مػعقل زمف يمؾػعؾ)ضؾ(هَمَؼْد َضؾ  ؽَمَقآَء ايمس 

 ( اظمجرورة وفمالمة صمرها ايمؽرسةىمؾؿة)( ؽمقاء مؽسقرة ٕهنا صػة لؽَمَقآءٍ 

                                                                                                                                        غم(؟؟ىمؾؿة ) نم :همائدة 

تـؽغم همال سمؼبؾ )أل( دم أوهلا همال يصح أن سمؼقل) ايمغغم( وهل سمعرب كؽرة  متقنمؾة دم ايم (نمغم)

ؼد سمؽقن همافمال مثؾ: صماء نمغُم واضمد ،وسمؽقن صػة ، مثؾ: صماء رصمؾ همضمسب مقومعفا دم اجلؿؾة، 

ـصقزمة فمعم وسمليت م مررت زمايمرصمؾ نمغم ايمؼائؿ ،نمغُم ؿمقيؾ،وومد سمصػ آؽمؿ اظمعرف زملل، مثؾ:

                                                                                                                                                      ضمرض ايمطالب نمغَم زيد)إٓ(  آؽمتثـائقة مثؾ: 0صح أن حيؾ حمؾفا آؽمتثـاء إذا 

ومقيمف سمعالم) يمق ىمان همقفام آهلة )إٓ( ىمام دم  ومـ إضمرف ايمتل سمليت زمؿعـك نمغم وسمعرب صػةهمائدة : 

يمق " إٓ اهلل يمػسدسما( إٓ هـا يمقست اؽمتثـائقة زمؾ زمؿعـك )نمغم( همؾق ىماكت اؽمتثـائقة يمػسد اظمعـك

يمق ىمان همقفام آهلة، يمقس   ،همؾق ىماكت إٓ ضمرف اؽمتثـاء يمؽان اظمعـك:"ىمان همقفام آهلة إٓ اهلل يمػسدسما

ة أطمرصمـا وؿمرضمـا مـفا اهلل يمػسدسما-وهذا معـك يمق ىمان همقفام آهل مـ ضؿـفا اهلل يمػسدسما، أي:

زماؿمؾ، إذ يقضمل زملهنام ٓسمػسدان إذا ىمان اهلل مـ ضؿـ أهلة، ومل خيرج ومل يطرح-وهذا واضح 

 -ايمبطالن- زمخالف ما يمق ىماكت إٓ اؽمام زمؿعـك نمغم، كعتا يمؾـؽرة ومبؾفا، همنن اظمعـك يصح ويستؼقؿ

رىمة فمعم ضمسب مقومعفا اإلفمرايب  دم اجلؿؾة،ىمتارم:  ىمؾؿة) كحق( وما إفمراهبا؟  كضع احلهمائدة: 

              إذا ىماكت زمؿعـك )صمفة( همتؽقن كائبة فمـ ـمرف اظمؽان أو ايمزمان، مثؾ:ذهبت كحق اظمسجد ،

ذهبت كحق ايمعٌم ، وإذا ىماكت زمؿعـك) مثؾ( سمعرب مػعقٓ مطؾؼا، مثؾ: يرهمع آؽمؿ أو

 -ايمصحقح زمايمضؿة كحق حمؿد جمتفد
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           ، مثؾ: وفمؾقفا مالضمظاٌت،مثُؾ:----  ة) ِمْثؾ(: سمعرب ىمؾؿة )مثؾ( ضمسب مقومعفاىمؾؿهمائدة:

 ىمذا وىمذا  همفل سمعرب هـا صػة ظمالضمظات وصػة يمتقصقات :مثؾِ  وومد صماء ايمبحث زمتقصقاٍت أو

يمؽـ ايمغايمب فمؾقفا ايمـصب وذيمؽ فمـد ايمتؿثقؾ فمعم ايمًمء أي فمـدما سمذىمر ؾمقئان شمؿ سمؼقل، ِمْثَؾ:  

 احلايمقة-مـصقزمة فمعم وسمؽقن 

بة، ضمقث أهنؿ ىمثغمون خيطئقن دم ىمتازمة ىماف اظمخاؿمهـاك   ىمتازمة )ىماف اظمخاؿمبة( ]ِك[ همائدة:

همقؽتبقهنا طمطل   فمـِؽ  ,إيمقِؽ ,مـِؽ  همؿثاًل: يريدون أن يؽتبقا ايمؽؾامت أسمقة: !!!يؽتبقهنا زمايمقاء

سليمة أن ىماف اخلطاب  يمؾؿذىمر أو ايمضازمط هلذه اظم، وفمـؽل  ,إيمقؽل  ,مـؽل  فمعم ايمـحق ايمتارم:

                                                       سمبؼك ىماهمًا مبـقة -- فمعم ايمػتح مع اظمذىمر -- وفمعم ايمؽرس مع اظممكث -- :اظممكث 

   -همال كحتاج إلم أن كضقػ ضمرف ايمقاء إيمقَؽ . إيمقِؽ  ,فمـَؽ . فمـِؽ  ,مـَؽ . مـِؽ 

نمغم أكا ؽمـرىمز فمعم اظمخاؿمب     سماء ايمػافمؾ( دم مثؾ: )ومؾُت . ومؾَت . ومؾِت(وهق ىمتازمة )همائدة: 

 همفؿَت .  _ىمتبَت . ىمتبِت  _صمئَت . صمئِت  _أكَت طمرصمَت . أكِت طمرصمِت  مذىمر ممكث --

   همقؽتبفا ايمبعض طمطل فمعم ايمصقرة ايمتايمقة: واخلطل يـصب دم ايمغايمب فمـد ىمتازمة )سماء اظمخاؿمبة(

أرديت --- ايمخ --- وهذا طمطل، زمؾ ٓزمد أن سمؽتب زمتاء همؼط حتتفا  _ همفؿتل _ىمتبتل  _طمرصمتل 

 ىمرسة --

ىمتـقيـ ايمضؿ وايمؽرس يقضع فمعم  ٕكف  : رأيت حمؿداً فمعم إيمػ  ٓيؽتب سمـقيـ ايمػتحهمائدة: 

  سمؼػ فمعم أيمػ ويمؽـف اكػرد زمزيادة إيمػ زمعده ٕن ايمعربوهق ايمدال  احلرف إطمغم مـ ايمؽؾؿة
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                 فمعم ايمدال ,رأيت حمؿًدا  ,إذن همفق يؽتب هؽذا  دون ايمضؿ وايمؽرسظمـصقب، دم ضمال ايمتـقيـ ا

 فمعم إيمػ ,رأيت حمؿدًا  ,ويمقس هؽذا 

 ،                                                        ، مثؾ: رأيت صمزءا مجقع ايمؽؾامت اظمـتفقة هبؿزة يزاد زمعدها أيمػ همائدة:

مثؾ: ؽمامء ، هقاء                                                                      )اء( إولم. ىمؾ ىمؾؿة مـتفقة زمليمػ زمعدها مهزة : ما فمدا ىمؾؿتكم

  -مثؾ: مبتدأ )أ( ايمثاكقة . ىمؾ ىمؾؿة مـتفقة زمليمػ همقومفا مهزة 

                                                   زمايمؼطع؟ "ىمؾ ما"زمايمقصؾ و متك كؽتب  "ىمؾام"متك كؽتب  همائدة:

و إن   {ىمؾام دطمؾت أمة يمعـت أطمتفا}: أية مقصقيمًة كحق"ىمّؾام"إن ىماكت ذؿمقة، ىمتبت 

                    {وآسماىمؿ مـ ىمؾ ما ؽمليمتؿقه}أية:مؼطقفمًة كحق  "ىمّؾ ما" ىماكت نمغم ذايمؽ ىمتبت

 -ذا ىماكت نمغم ذؿمقة وصمب آكػصالإذا ىماكت ىمؾام ذؿمقة وصمب آسمصال وإ اخلالصة:

                                                        أسمقة: دم إهمعال  وٓ كؾػظفا كزيد إيمػ ايمػارومة زمعد واو اجلامفمةهمائدة: 

                                                                                )دم ايمػعؾ اظمايض وهمعؾ إمر( مثؾ: )ىمتبقا، اىمتبقا(، , 1

 ( مثؾ: )مل يؽتبقا، يمـ يؽتبقا(-ـصقزمة أو اظمجزومة )دم إهمعال اظمضارفمة اخلؿسة اظم , 2

                                                                                  دم إؽمامء أسمقة: أو واو ايمعؾة ،زمعد واو اجلؿع ٓ سمذىمر إيمػ، همائدة:

                                                                            مل اظمضاف( مثؾ: )معؾؿق اظمدرؽمة()دم مجع اظمذىمر ايمسا , 1

 )دم ايمػعؾ اظمضارع اظمـتفل زمقاو ايمعؾة( مثؾ: )كرصمق، يدفمق(- , 2
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واظمبـل ٓ  ،هنا مبـقةٕ وايمسبب زمايمـقن، (إذا ُكقكت سمؽتب هؽذا )إذن  (اإذً )ايمصحقح أن  همائدة:

 رؽمؿ طماص ىمام دم أية فمعم وما صماء دم ايمؼرآن همفقأيضا ايمتـقيـ ٓ يدطمؾ فمعم احلروف، و يـقن

بكِمٍ }                                                                                                                                    {إيِن  إًِذا يم ِػل َضاَلٍل مُّ

                                                                         وهل: ،دم إفمراب )ضمتك( كظؿفا أضمد ايمشـاومطة همائدة:

                                                          وضمرَف كصٍب يمؾؿضارِع َأسَمك              ضمت ك سمؽقُن ضمرَف صمرٍّ يا هَمَتك 

زْمتِدا  ِٓ ـْ  َأْرزَمَعٌة               وضمرَف فمطٍػ شُمؿّ ّ َ ضمرَف ا                                                                        ُمَؼق دا هلا   هَمُؽ

ُؽَؿ                                                                      ضمت ك ايمُعَؿك ايمـ اُس صماءوا ىمؾُّفؿ               ىَمَؿْطَؾِع ايمَػْجِر وضمت ك حَيْ

ـِ                ىُمَؾْقُب ؽَمب ـل يا فمجبًا ضمت ك  ـْ أْرؽُم                                                                           ضمت ك اجِلقاُد ما هلا ِم

ضمتك حيؽَؿ }]ضمتك حيؽؿ[ إؾمارة إلم آية       إلم آطمر آية دم ؽمقرة ايمؼدر]مطؾع ايمػجر[ إؾمارة 

ام ايمػرس، ويسؿك أيضا احَلَؽؿة{اهللُ  ]أرؽُمـ[ مجع َرؽَمـ، وهق جِلَ

ن اظمـؼقص ضمذهمت ياؤه رهمعًا وصمرًا- سمؼقل )هذا وماٍض( و )مررت زمؼاٍض( همائدة:  إذا كق 

 فق زمدل مثؾ ومقيمف سمعالم )ذيمؽ ايمؽتاب(ىمؾ اؽمؿ حمعم زمـ )ايمـ( وومع زمعد اؽمؿ إؾمارة همهمائدة: 

ايمالم دم طمػم إن سمسؿك اظمزضمؾؼة ٕهنا ُزضمؾؼت مـ آؽمؿ إلم اخلػم ىمراهة اصمتامع ممىمديـ- همائدة: 

 مثؾ )إن زيدًا يمؼائٌؿ(



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
177 

 
  

إذا وومع آؽمؿ اجلامد زمعد )أهّيا( همفق زمدل، وإن ىمان مشتؼًا همفق صػة- واجلامد هق ايمذي مل همائدة: 

ثؾ )ايمرصمؾ( سمؼقل: أهّيا ايمرصمؾ، وأما اظمشتؼ همفق ايمذي ُأطمذ مـ همعؾ آطمر يمطمذ مـ رء آطمر م

 سمؼقل )أهّيا ايمؼائؿ(-،    يؼقم –مثؾ )ايمؼائؿ( أطمذ مـ ومام 

همنهنا سمسؿك مصدرًا ملّوًٓ وسمعرب فمعم ضمسب  (أن وزمعدها ايمػعؾ اظمضارع)إذا صماءت همائدة: 

)أن سملىمؾ طمغٌم يمؽ(، وإن وومعت دم :ؾمقومعفا مـ اجلؿؾة همنن ىماكت دم حمؾ اظمبتدأ سمعرب زمف مث

 حمؾ اظمػعقل زمف سمعرب زمف كحق )مل يستطع حمؿد أن يلىمؾ ايمتػاضمة(

ـّ )زمايمتشديد( سمعؿؾ فمؿؾ إّن، أما يمؽـ )زمايمتخػقػ( همفل ضمرف اؽمتدراك ٓ فمؿؾ هلا همائدة:  يمؽ

ـْ أطمقه صماهؾ  سمؼقل: حمؿد فماملٌ يمؽ

ؽػقهمة فمـ ايمعؿؾ، وإّن وأطمقاهتا إذا اسمصؾت هبا )ومّؾام، ؿماظما، ىمثرما، ؾمّدما( أهمعال ماضقة مهمائدة: 

 ، مثؾ: )إكام اظمممـقن إطمقة()ما( ىمػتفا فمـ ايمعؿؾ

 إلمهمـ )   مثؾ: ذهب حمؿد إلم اظمسجدزمايمػعؾ أو ما همقف معـك ايمػعؾ، يتعؾؼ اجلار واظمجرورهمائدة: 

 )ذهب (( متعؾؼة زمايمػعؾ اظمسجد

ا زمعدها إن ؽُمبؼت زمـ )ما( همقؽقن م،  ؽمتثـاءاؾما( أهمعال ماضقة سمػقد آضم ,فمدا  ,)طمال همائدة: 

)ضمرض ايمـاُس ما فمدا ايمشقَخ(، وإن مل سمسبؼ زمـ )ما( همقجقز أن :مثؾ ،مـصقزمًا يعرب مػعقًٓ زمف

 سمؽقن أهمعآً، أو ضمروف صمر- مثؾ )ضمرض ايمـاس فمدا ايمشقِخ(-
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أو  سؽ،أي: ايمزم كػايمظرف اؽمؿ همعؾ ىمؼقيمـا )فمؾقؽ كػسؽ(و جروراظمار واجل ومد يؽقنهمائدة: 

همقعؿؾ فمؿؾ ايمػعؾ: يتحقل مـ صمار وجمرور إلم اؽمؿ همعؾ  أي: طمذ ايمؽتاب، )دوكؽ ايمؽتاب(

 يرهمع ويـصب، وايمػافمؾ ضؿغم مستؼم سمؼديره )أكت(-

)إذا، يمق، يمقٓ، ىمّؾام، يمقما، ظمّا( أدوات ذط نمغم صمازمة أي يؽقن هلا همعؾ ذط وصمقاب همائدة: 

 كؽرُمؽؿ(- ذط ويمؽـفام نمغم جمزومكم-مثؾ )يمق سملسمقنَ 

( و )ملَ(- )ما( آؽمتػفامقة إذا اسمصؾت زمحرف صمر ضمذهمت أيمػفاهمائدة:  ( و )زمَؿ( و )مؿ   مثؾ: )فمؿ 

 إذا وومع آؽمؿ مـصقزمًا زمعد اؽمؿ ايمتػضقؾ همفق متققز-مثؾ: أكا ايمققم أؾمّد اهمتؼارًا-همائدة: 

 ,مـح  ,ؽملل  ,إهمعال ايمتل سمـصب مػعقيمكم يمقس أصؾفام اظمبتدأ واخلػم هل: )أفمطك همائدة: 

                                                                                                                          أيمبس(- ,ىمسك  ,مـع 

 طمػّم( ,ضمّدث  ,كّبل  ,أكبل  ,أفمؾؿ  ,وإهمعال ايمتل سمـصب شمالشمة مػافمقؾ هل: )أرى 

مثؾ: يمقس اجلامُل زمؿئزٍر، )مئزر( طمػم ، طمػم يمقس ىماكت ضمرف صمر زائدباء دم إذا وومعت ايمهمائدة: 

 يمقس جمرور يمػظًا مـصقب حمالً 
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                                                                                                ؼسؿ دم ايمؾغة ايمعرزمقة إلم ومسؿكم:)أل(: سمـ همائدة:

ظمشبفة ىمايمضارب إول: اؽمؿقة وهل: ايمداطمؾة فمعم اؽمؿ ايمػافمؾ واؽمؿ اظمػعقل وايمصػة ا

                                                                                                                                  واظمرضوب واحلسـ-

ل: زائدة: وهل ايمتل دطمقهلا ىمخروصمفا ىمايمداطمؾة فمعم ايمعؾؿ ىمـ إو ايمثاين: ضمرهمقة وهلا ومسامن:

                                                                                                                                      )ايمعباس( وايمـ )ضمارث( 

                                                                 سمػقد ايمتعريػ كحق )رصمؾ( )ايمرصمؾ(-يمتل ايمثاين: معرهمة: وهل ا

إول: أل ايمتل يمؾعفد ايمذىمري: وهل  إول: فمفدية: وهلا شمالشمة أومسام: :ايمتعريػقة هلا ومسامنأل و

                                            : ) --- دم زصماصمة ايمزصماصمة --- (ايمتل فمفد مصحقهبا ذىمًرا ىمؼقيمف سمعالم

     ( مها دم ايمغار --- إفد مصحقهبا ذهـًا ىمؼقيمف سمعالم: )ايمثاين: أل ايمتل يمؾعفد ايمذهـل: وهل ايمتل فم

ايمققم  )ًرا ىمؼقيمف سمعالم فد مصحقهبا ضمضقايمثايمث: أل ايمتل يمؾعفد احلضقري: وهل ايمتل فم

 أىمؿؾت يمؽؿ ديـؽؿ --- (

                                                                                                                يمثاين: صمـسقة: وهلا شمالشمة أومسام:ا

إول: أل ايمتل يمبقان اظماهقة: وهل ايمتل ٓ خيؾػفا ىمؾ ضمؼقؼًة وٓ جماًزا ىمؼقيمف سمعالم: )وطمؾؼـا مـ 

                                                                                                   ء ىمؾ رء ضمل( أي مـ ضمؼقؼة اظماء-ااظم

ؽمتثـاء مـ مدطمقهلا ايمثاين: أل ايمتل ٓ ؽمتغراق إهمراد: وهل ايمتل خيؾػفا ىمؾ ضمؼقؼًة ويصح آ

وايمعٌم * إن اإلكسان يمػل طمرس * --- ( أي ىمؾ إكسان دم طمسارة إٓ ايمذيـ ) ىمؼقيمف سمعالم 

                                                                                                                 ؽمتثـك اهلل سمعالم دم متام إية-ا
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ٓ ضمؼقؼة كحق ومقيمؽ:  ٓ ؽمتغراق طمصائص إهمراد: وهل ايمتل خيؾػف ىمؾ جماًزا ايمثايمث: أل ايمتل

 أي ايمذي اصمتؿع همقؽ ىمؾ طمصائص ايمرصمال اظمحؿقدة- )أكت ايمرصمؾ(

                                                 صايمة وايمزيادة إلم شمالشمة أومسام:سمؼسؿ ضمروف اجلر زمايمـسبة يمأل  :همائدة

سمتعؾؼ زمف ، وخيؾ فمدمفا  هلا معـك مـ اظمعاين ، وحتتاج إلم متعؾٍؼ إول: ضمروٌف أصؾقة: وهل ايمتل 

                                                                                                              مثؾ مـ وإلم وايمباء ونمغمها-،  اظمعـك

تعؾؼ زمف ، وٓ خيؾ ايمثاين: ضمروٌف زائدة: وهل ايمتل يمقس هلا معـك مـ اظمعاين وٓ حتتاج إلم متعؾؼ سم

هذا ؿمرف مـ وهل مثؾ ايمباء فمعم ايمؼقل أهنا زائدة دم مجؾة ايمبسؿؾة و،  فمدمفا اظمعـك

                                                                               يؼال )اؽمؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ(- آفمراب-همقصح أن

ايمثايمث: ضمروٌف ؾمبف زائدة: وهل ايمتل هلا معـك مـ اظمعاين وٓ حتتاج إلم متعؾؼ سمتعؾؼ زمف ، وخيؾ 

 فمدمفا اظمعـك- مثؾ رب ويمعؾ-

                                                                                                                                      اجلؿؾة ايمتل ٓ حمؾ هلا:: همائدة 

س فمام ومبؾفا كحق: كقر ايمشؿ مؼطعةـ اظمستلكػة وهل ايمقاومعة دم صدر ايمؽالم أو دم أشمـائف وهل  1

                                                                                                              ٓ خيػك، ؽماهمر أطمقك ؽمؾؿف اهلل-

                                                                                                                   رسة كحق: ايمضقَػ أىمرمتف-ػـ اظم 2

                  ايمذي كٌمايمضعقػ، يرسين أن سمـجح- هذا عت صؾة ظمقصقل إؽمؿل أو ضمردم كحق:ـ إذا ووم 3

 ـ إذا وومعت صمقازمًا يمؼسؿ كحق: واهلل ٕكجزَن وفمدي- 4
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ؾؼًا أو صمازم، ومل سمؼؼمن زمايمػاء وٓ زمنذا ايمػجائقة كحق: إذا ـ إذا وومعت صمقازمًا يمممط نمغم صمازم مط 5

                                                                              ستؼؿ سمسعد-ًا هماإلؿمـاب فمقب، إن سمىمان اإلجياز ىماهمق

ـ إذا ىماكت معؼمضة وهل ايمقاومعة زمكم أصمزاء مجؾة أو زمكم مجؾتكم مرسمبطكم كحق: افمؾؿ وهمؼؽ اهلل  6

                                                                                              يقرث ايمغـك، إن سمطؾب واهلل جتد- أن ايمـشاط

 ؿؾة ٓ حمؾ هلا كحق: صمؾس إزمراهقؿ وومام أطمقه-ـ إذا ىماكت سمازمعة جل 7

                                        ّن وزمكم إن ايمـاهمقة ىمؼقيمف سمعالم:ايمالم ايمػارومة هل: سمػرق زمكم إن اظمخػػة مـ إ: همائدة 

 همايمالم سمؼؼمن مع إن اظمخػػة "و إن ىماكت يمؽبغمة إٓ فمعم -----  "

                                                                                                  م ايمػعؾ اظمضارع دم شمالث ضمآت .جيز همائدة:

                                                                                   ى اجلقازم ايمتل جتزم همعال واضمدا-إذا ؽمبؼ زمنضمد , 1

                               عؾكم مضارفمكم: همعؾ ايمممط وصمقازمف-وات ايمممط ايمتل جتزم همإذا ؽمبؼ زمنضمدى أد , 2

 ، مثؾ: سمعال أفمؾْؿؽأن يؽقن صمقازما يمؾطؾب , 3

إٓ: سمؽقن أداة اؽمتثـاء وسمؽقن أداة ضمٌم، ويشؼمط دم ىمقهنا اداة ضمٌم أن يؽقن ايمػعؾ : همائدة 

                              ظمستثـك مـف حمذوهما-ىمؼقيمف سمعالم:مـػقا وأن يؽقن أؽمؾقب آؽمتثـاء مػرنما زمؿعـك ان يؽقن ا

ا) ٓ   َوَما َيْؽُػُر هِبَ  (ؽِمُؼقَن ايْمَػـاإِ

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
182 

 
  

( سمؽقن همائدة: ـْ                                                                                                   ثالشمة ذوط:زم زائدة  )ِم

ىمقكف همافمال أو مػعقٓ زمف أو  ,3  سمـؽغم جمرورها , 2   كػل أو هنل أو اؽمتػفام زمـ )هؾ(- سمؼدم , 1

ما سمرى دم طمؾؼ  "، وومقيمف سمعالم: "ومة إٓ يعؾؿفا وما سمسؼط مـ ور "مبتدأ، كحق ومقيمف سمعالم: 

 -"همارصمع ايمبٌم هؾ سمرى مـ همطقر  "، وومقيمف سمعالم: "ايمرمحـ مـ سمػاوت 

أن سمؽقن كاومصة همتحتاج إلم اخلػم، وٓ يؿؽـ أن سمستغـل  , 1سمليت ىمان فمعم أرزمعة أوصمف:: همائدة  

فمؾقـا ؾمؼقسمـا وىمـا ومقما رزمـا نمؾبت  "، وومقيمف: "وىمـتؿ أزواصما شمالشمة  "فمـف، ىمام دم ومقيمف سمعالم: 

ان أن سمؽقن سمامة زمؿعـك احلدوث، ويؼال هلا سمامة يمدٓيمتفا فمعم ذيمؽ، ىملن سمؼقل: ىم ,2    ضايمكم 

قيمف سمعالم: إمر، زمؿعـك ضمدث ووومع: ٕهنا سمستغـل زمؿرهمقفمفا وسمعد ضمقـئذ همعال ٓزما، ىمام دم وم

                                                                                                                                             -"ذو فمرسة  وإن ىمان "

أن سمؽقن زمؿعـك ايمشلن واحلديث، وذيمؽ مثؾ ومقيمـا: ىمان زيٌد ومائٌؿ، همؼمهمع آؽمؿكم معا،  , 3

ـٍ                             زمايمذي ىمـت أصـعُ  ومـ ذيمؽ ومقل ايمشافمر: إذا متُّ ىمان ايمـاس صـػان: ؾمامٌت وآطمُر مث

             ن سمؽقن زمؾػظ اظمايض: وذيمؽ خلػتف-ايمممط إول: أيمؽ زمممؿمكم:أن سمؽقن زائدة، وذ , 4

ايمممط ايمثاين: أن سمؽقن زمكم متالزمكم فمدا اجلار واظمجرور: ٕهنام زمؿـزيمة اجلزء ايمقاضمد، ويمقس 

فل دايمة فمعم معـك يمذيمؽ اظمراد زمزيادهتا أهنا ٓ سمدل فمعم معـك، زمؾ إهنا مل يمت هبا يمإلؽمـاد، وإٓ هم

 ىمثرت زيادهتا زمكم ما وهمعؾ ايمتعجب يمؽقكف ؽمؾب ايمدٓيمة فمعم اظمعـك، كحق: ما ىمان أضمسـ زيدا-
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 *طمامتة ٓ زمد مـفا*                                                             

ـتـا أشمـاء ايمؽالم ، وهلذا همنن مـ همفؿ ما ىمؾ ما سمؼدم دم هذا ايمؽتاب  هق ايمغايمب ايمذي يؿر فمعم أيمس

اإلفمراب ايمصامت ، وهق  ومام زمؼمؽمقخ سمؾؽ ايمؼقافمد فمـ ؿمريؼ دم هذا ايمؽتاب مـ ايمؼقافمد ، شمؿ

وهذا  ,اإلىمثار مـ سمشؽقؾ هناية ايمؽؾامت ايمتل يراها دم ايمؽتب  شمؿ يؼقم زمعرضفا فمعم مصحح يمف 

ؾسان فمعم ايمؼراءة زمايمتشؽقؾ ، همنكف زمتقهمقؼ مع سمعقيد ايم  ,ايمذي أكصح زمف زمعد دراؽمة هذا ايمؽتاب 

اهلل وإفماكتف ؽمقجد أن يمساكف سمرهمع، وسمـصب، وجتر، وجتزم، دم اظمؽان ايمصحقح ، زمؾ وؽمقبؼك 

يالضمظ دم ىمالم نمغمه---!!  وأطمغما سمذىمر دائام  زملن اهلدف مـ دراؽمة ايمـحق هق إصالح ومعاجلة 

ذيمؽ  اهلدف صعب فمؾقف،  وصار ىمؿـ ايمؾسان مـ ايمؾحـ واخلطل ، ومـ درس ايمـحق زمعقدا فمـ 

 يسغم دم يمقؾ مظؾؿ ٓ يعرف ىمقػ يسغم، وٓ أيـ يتجف!! و هلل اظمقهمؼ واظمعكم-

 

 

******* 
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 ايمػفرس                                                                       

 ايمصػحة                                                                                      قضقع اظم

                                             2 --------------------------اظمؼدمة ------------------------------------------------

                                              5 اطمتبار ايمؼبقل --------------------------------------------------------------------

 7 ----------------------ايمؽالم-----------------------------------------------------

 8  ---------------------------------آؽمؿ-----------------------------------------

  9 ----------------------------------ؾ-----------------------------------------ػعيما

                                            13 ------------احلرف-------------------------------------------------------------

  14 ------------طمتبار همقام سمؼدم-----------------------------------------------------ا

                                   15 -----------------------------------------------------------------------تاظمعرزما

  31  -------------------------------------------------------------عرزماتاطمتبار دم اظم

                                             32 -----------------------------------------------------------------------ظمبـباتا

 46--------------------------------------------------------------بـقاتاطمتبار دم اظم

  47----------اجلؿؾة--------------------------------------------------------------

                                                  48----------------------------------------------------اظمرهمقفمات----------------

                                           77 ----------اطمتبار دم اظمرهمقفمات------------------------------------------------

                                78 --------------------------------------------------ايمـؽرة واظمعرهمة--------------
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 80اطمتبار دم ايمـؽرة واظمعرهمة -------------------------------------------------------

                                       81-----------اظمـصقزمات----------------------------------------------------------

 116-----------اطمتبار دم اظمـصقزمات------------------------------------------------

                                                   118----------اظمجرورات---------------------------------------------------------

 125----------جرورات------------------------------------------------اطمتبار دم اظم

                                              126-----------اظمجزومات---------------------------------------------------------

                                          133----------------طمتبار دم اظمجزومات -----------------------------------------ا

                                               135----------ايمتقازمع -------------------------------------------------------------

                       144-------------اطمتبار دم ايمتقازمع-------------------------------------------------

                     145----------------------------------------------------------------- شمؿرة ايمدراؽمة

                  149 سمتامت هلا سمعؾؼ زمايمـطؼ وايمؽتازمة-------------------------------------------------

                                        149م---------------------------------------------------------------أؽمامء آؽمتػفا

                                                       152 ----------------------------------------------------------------ومعدوده ايمعدد

                          156---------دد--------------------------------------------------------اطمتبار دم ايمع

                      157-----ايمػرق زمكم ايمػعؾ ايمالزم واظمتعدي--------------------------------------------

                          158--------------------------أؽمامء إهمعال------------------------------------------

              160-----ايمعامؾة فمؿؾ ايمػعؾ-------------------------------------------------- إؽمامء

     168-----أؽمؾقب ايمتعجب------------------------------------------------------------
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  169-------------------------------------------------------أؽمؾقب آطمتصاص-----

    170--أؽمؾقب اإلنمراء وايمتحذير-----------------------------------------------------

                   171------------------------------------------------------------ أؽمؾقب اظمدح وايمذم

                                                                                                                    172----------------------------------------------------همقائد متعؾؼة زمايمـطؼ وايمؽتاية

                                183----طمامتة ٓ زمد مـفا-------------------------------------------------------------

 184-----------------------ايمػفرس ------------------------------------------------
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